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In het donker wachten we op Licht.
De kleur is rood – de kleur van de Geest, want in het rijk van de dood is Christus in de Geest van
God bezig de dood stuk te breken.
Wij horen in de lezingen hoe Pasen doorklinkt: God bevrijdt uit de macht van nood en dood.
Dat is het moment waarop het licht wordt: de nieuw paaskaars wordt binnengedragen, de kleur
wordt wit, de kerkzaal straalt van licht. We zingen en bidden de lof op Christus, het licht der wereld.
We gedenken onze doop en belijden ons geloof in de opgestane Heer.
Als gezegende mensen gaan we de wereld in …...

- We staan stil bij de liturgische schikking bij Lucas 24:1-10(11)
De teksten van Paasnacht en Paasmorgen liggen in elkaars verlengde. Toch biedt de
vertaling van de NBV van Lucas 24 een mooie handreiking specifiek voor de Paasnacht.
Hoofdstuk 23 eindigt met de vrouwen die de rust van de sabbat in acht nemen, nadat
Jezus door Josef is begraven. En dan vervolgt de tekst ‘maar op de eerste dag van de
week’. Hoewel het woordje ‘maar’ niet in het Grieks staat en ook niet in alle vertalingen is
terug te vinden, geeft het wel treffend de situatie weer. Het is alsof de vrouwen een sabbat
lang hebben zitten wachten tot ze eindelijk naar het graf mogen. Je zou het kunnen lezen
als een sleutelwoord, de plotwending. Na de stilte en doodsheid van deze sabbat, breekt
nu de nieuwe morgen aan. ‘Maar op de eerste dag van de week’, het is als het vlammetje
dat we in de paasnacht ontsteken om er de paaskaars mee aan te steken.
Het daglicht lonkt, de nieuwe dag breekt aan en de toekomst opent zich. Het daglicht
lonkt, de nieuwe dag breekt aan en de toekomst opent zich. Er komt licht. Acht is het getal
dat de nieuwe dag symboliseert. Een ster in de nacht geeft licht. Bij de schikking wordt een
8-puntige ster geplaatst en de blauwe anemonen worden vervangen door acht witte
anemonen.

- Meditatieve tekst

Het daglicht lonkt, de nieuwe dag breekt aan,
de toekomst opent zich. Er komt licht.
We gaan de toekomst tegemoet.

- Voorafgaande aan de viering is er tijd voor meditatie en gebed
- Gebed voor de Stille Zaterdag

Zingen: Lied 148 (uit `Zingende Gezegend – melodie Psalm 110)

In deze nacht vertellen we elkaar de verhalen - verhalen van schepping, uittocht en verbond.
Ze houden ons op de been. De dood heeft niet het laatste woord.
LEZINGEN EN LIEDEREN DIE DE PAASMORGEN AANKONDIGEN
- Lezing: Genesis 1: 1 – 5 en 2: 1 – 3
SCHEPPING
- Zingen: Lied 513: 1 en 2 (kwartet) 3 en 4 (gemeente)
- Lezing: Exodus 14: 13,14, 19,20, 28 – 15: 1a
- Zingen: Lied 650: 2

UITTOCHT

- Lezing: Ezechiël 37: 1 – 15
- Zingen: Lied 650: 3 (kwartet) en 4 (gemeente)

HERSCHEPPING

- Lezing: Johannes
- Zingen: Lied 601: 1 (kwartet) en 3 (gemeente)

DE OPSTANDING

DE LOF VAN HET LICHT

- Voorganger, ouderling en diaken verlaten de kerkzaal om de nieuwe paaskaars op te halen.
Als de diaken de brandende kaars neerzet:
Diaken: Licht van Christus
Allen: Wij danken God
- We delen het licht…….

Een diaken verwisselt de kleden: de kleur wordt wit (de kleur van de Opgestane Heer). We geven
het licht van de Paaskaars door aan elkaar door elkaars kaars aan te steken. Want we mogen allen
deel hebben aan Zijn opstanding! Terwijl we het licht delen zingen we:
`Licht dat terug komt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft`
(uit het Paasoratorium `De Graankorrel` van Marijke de Bruijne)
DE LOFZEGGING
V: U allen hier tegenwoordig
om uw stem te laten klinken
en de opstanding te vieren:
heft uw harten omhoog….
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
V: Het is goed, levende God
U met hart en ziel toe te zingen en te zegenen.

Want de dood ging voorbij
aan de deur van Uw volk.
Zo was het in deze nacht
toen U Israël uit Egypte bevrijdde
en hen op het droge door de zee geleidde:
de nacht, waarin U als een vuurkolom
het donker heeft verdreven.
Dit is de nacht,
die heel de aarde rond
gevierd wordt als de nacht van bevrijding
uit het duister van de kwade machten.
Dit is de nacht,
waarin als eerste de Mensenzoon
de banden van de dood heeft losgemaakt
en de machteloosheid is doorbroken.
Het leven had geen zin
als wij niet konden hopen
op een omgekeerde wereld.
Als niet het licht van Uw aanschijn
over ons was opgegaan.
Daarom zegenen en danken wij U,
God van Licht.
Laat dan het licht
dat U in ons midden hebt ontstoken –
Laat deze kaars,
teken, waaraan wij ons koesteren,
niet verdwijnen in ons midden.
Wijs ons de weg in het licht van Pasen.
Maak zo ook ons tot licht
temidden van zoveel duister in deze wereldtijd
door Hem, Messias Jezus,
die is opgestaan als de morgenster. Amen.
- Zingen: Lied 600: 1, 2 kwartet, 3, 4, 5 gemeente
HET GEDENKEN VAN ONZE DOOP
- Meditatief moment met muziek
V: Waarom is deze nacht anders dan alle nachten?
Waarom waken wij deze avond?
A: Wij waken om te gedenken
dat wij door onze doop
verbonden zijn met de levende Heer.
- Lezing: Romeinen 6: 3 – 13

- Als teken van het gedenken van onze eigen doop wordt water in het doopvont gegoten
- (we gaan staan)
De Veertig Dagen zijn voorbij. Morgen is het Paasfeest. Het feest van Pasen leert ons de betekenis
van de doop. De doop verbindt ons met de opgestane Heer en is betekenis en bezegeling dat God
ook ons door de dood tot nieuw leven zal brengen.
Daarom staan we in deze Paasnacht stil bij onze doop. Zodat wij daardoor gesterkt worden op onze
weg door het leven in het spoor van Jezus.
Zo is nu het moment gekomen waarop we onze doopgelofte opnieuw utspreken.
U die gedoopt bent vraag ik:

V: Gelooft u in God de Vader, onze Schepper en Verlosser?
A: Ja, wij belijden God onze Vader.
V: Gelooft u in Jezus Christus, Zijn Zoon,
onze gekruisigde en opgestane Heer?
A: Ja, wij belijden Christus als onze Heer.
V: En gelooft u in de Heilige Geest,
die ons leven vernieuwt?
A: Ja, wij belijden de Heilige Geest
als vernieuwer van ons leven.
- Zingen: Lied 358: 1, 2 en 3 kwartet, 4 en 5 gemeente
(hierna mogen de kaarsen worden gedoofd)
DIENST VAN DE GEBEDEN
- Voorbeden - als acclamatie wordt gezongen:
`Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft`
- Stil gebed en `Onze Vader`
- Slotlied: Lied 634
Als gezegende mensen mogen wij gaan
- Uitzending en Zegen
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C)
- Orgelspel

Vieringen in de komende dagen:
- Eerste Paasdag 17 april, 10.00 uur
Viering o.l.v. ds. Peter van der Schans
- Tweede Paasdag 18 april, 10.00 uur
Kinderpaasdienst o.l.v. ds. Peter van der Schans m.m.v. een kinder paasprojectkoor
o.l.v. Annemarijn van der Linden en Caroline Lange.

