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Paasnacht: 11 april 2020 

 
UITTREKKEN, OPSTAAN EN LEVEN 

 
voorgangster: ds. Anki Peper 
lector:  
organist: Frank den Herder 
mmv enkele zangers olv Maria Rosenmöller 

 
Welkom 
 
(terwijl vuur wordt binnen gebracht) 

Cantorij ‘Dans nos obscurites’ 

Dans nos obscurités, allume le 

feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint ja 

mais. Dans nos obscurités, allume le 

feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais. 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft 

 
Schriftlezing  GENESIS 1:1-5 Het goede begin 

 
Lied 987 wisselzang 

 
       1  In het begin was er duister, 

           over de wateren waakte uw Geest; 

           toen klonk uw stem: ‘Er zij licht!’ – 

           nooit is de nacht meer blijvend geweest. 

           refrein: allen 

      2  Gij hebt de hemel geschapen: 

          veilige koepel boven ons hoofd, 

          opdat wij vrij mogen leven 

          hier in het land dat Gij hebt beloofd. 

          refrein: allen 

     3  Water verzameld tot zeeën; 

         aarde, niet langer bedreigd door de vloed, 

         kon nu haar vruchten gaan geven: 

         bomen en bloemen, – zie het was goed.  

         refrein: allen 

    4  Zon om de dagen te voeden, 

        maan om te hoeden over de nacht, 

        sterren om ons te doen weten 

        wanneer de lente mag worden verwacht. 

        refrein: allen 

  

   5  Zee, waar het wemelt van leven: 

        grote gedrochten en klein gekrioel; 

        hemel vol vogels, – gezegend: 

        heel hun uitbundig bestaan is uw doel. 

        refrein: allen 

    6  Dieren, zij mogen hier wonen; 

        zij zijn uw werk, met als kroon: de mens, 

        manlijk en vrouwlijk als Gij, – 

        liefde uw waagstuk, uw diepste wens. 

        refrein: allen 

     7 Zo hebt Gij alles geschapen; 

        het was zeer goed, toen Gij het bezag. 

        En om dat voortaan te vieren 

        zegende Gij de zevende dag. 
        refrein: allen 
 
Het verlangen naar meer uit ‘Beeldspraak’  
 
Schriftlezing GENESIS 3:22-24  - Uit het paradijs 
 
Lied  284 uit verzameld liedboek H. Oosterhuis 

 

3   melodie A om de verte te belopen, 

       om de horizon te halen, 

       en met handen die wat kunnen, 

       kappen, ruimen, zaaien, oogsten, 
 

4   melodie B met een neus vol levensadem, 

  met een buik vol van begeren, 

  met een hoofd niet in de wolken, 

  wel geheven naar de zon 
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5   melodie A om te overzien die aarde, 

  haar te hoeden als een kudde, 

  haar te dienen als een akker, 

  en te noemen bij haar naam. 
 

6    melodie B Dat ik ben niet meer of minder, 

  dan een mens, een kind van mensen, 

  een van velen, een met allen, 

  groot en nietig, weerloos vrij, 
 

7    melodie A om te zijn elkaar tot zegen, 
  om te gaan een weg van dagen, 
  liefdes weg, die ooit zal leiden, 
  naar een menselijk bestaan. 
 
Beschouwing 

Kyriëgebed  verbeeld  

na:’.........zo bidden wij’ acclamatie 367d 

      
             Ky   -ri -e         Ky   -ri -e       Ky   -ri -e    e – i -lei-son 
  
          
Beschouwing – Uittocht 
 
Schriftlezing  DEUTERONOMIUM 26:5b-8  
 
Zingen lied 168  in wisselzang  

 
 
2   
cantorij: The Lord told Moses what to do, 

allen:     let my people go; 

cantorij   to lead the children of Israel through, 

allen:     let my people go. 

allen:      refrein 

 
3 
cantorij: They journeyed on at his command, 

allen:     let my people go; 

cantorij: and came at length to Canaan’s land, 

allen:     let my people go. 

allen:     refrein 

4    
cantorij: Oh, let us all from bondage flee, 

allen:     let my people go; 

cantorij: and let us all in Christ be free, 

allen:     let my people go. 

allen:     refrein 
 

Schriftlezing   EXODUS 14: 5-14  

  EXODUS 15:19-21  

 Lied 606 

 
              
        2 O Mozes, roep toch tot de Heer, 

 het water is zo diep. 

 Er is voor ons geen uitweg meer, 

 het water is zo diep. 

 Waar is 't beloofde paradijs? 

 Is dit het einde van de reis 

 dat wij verdrinken in de zee? 

 Waarom nam jij ons mee? 
               
        3 Maar Mozes heft zijn staf omhoog: 

 al is het water diep, 

 de wind steekt op, de zee wordt droog. 

 En Hij, die zelf ons riep, 

 Hij brengt ons naar de overkant, 

             Hij leidt ons naar 't beloofde land. 

 Maar farao met heel zijn stoet 

 gaat onder in de vloed. 
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Beschouwing - Door de Woestijn 
 

Lied 929 in wisselzang 

cantorij:1 

Zoals de regen onverwacht 

een moede aarde op nieuwe krachten brengt, 

zoals een bedding leeg en dor 

plotseling volstroomt en leven brengt, 

 
cantorij 2: 

Zoals het daglicht te middernacht 

zo onvoorstelbaar ondenkbaar lijkt, 

maar in de morgen stralend nieuw 

de zon weer opgaat, de nacht aan banden legt, – 
 

 
 

Beschouwing - Uit ballingschap 
 
Schriftlezing  PSALM 137:1-6  
 
Lied 126a in wisselzang 

 refrein: 1 x cantorij, 1 x allen 

 

 
 

 
 
2 cantorij:  
 Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 

       Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’ 

    Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 

 Gij onze vreugde. 

refrein: allen 

 

3 cantorij:  

 Breng ons dan thuis, keer ons tot leven 

 zoals rivieren in de woestijn 

 die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 

4 cantorij: 

 Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 

 Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 

 Zingende keert hij terug met zijn schoven. 

refrein: allen 

 

 
Schriftlezing  JESAJA 55: 1-3a    
                       JESAJA 55: 6-11 
 
Lied 338d 

refrein: 1 x cantorij, 1 x allen 

 

cantorij: Uw woorden, Heer, zijn geest en leven, 

             Gij hebt woorden van eeuwig leven. 

refrein: allen 

 
 

 

Schriftlezing  MATTHEUS 28:1-7 -Opstaan 
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Lied 223:1,2,3         t. J. Bell & G. Maule (vert. R. Bos), m. J.L. Bell  

 

        2 Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint, 

 waar zwerver, vreemdeling een haven vindt. 

 ’t Harde leven stelt een vraag aan God, 

 zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood. 

 Lang leve God, zijn wereld lenen wij. 

 Leve de Geest, Zij roept ook ons erbij. 

 Leve de Zoon, Hij zegent wat Hij kan. 

 Hij zegent vredezoekers, leef ervan. 
 
        3 Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan, 

 en stem, muziek te zijn die wordt verstaan. 

 Wees een teken van de tijd die komt, 

 een zee van vrede, alle haat verstomt. 

 Lang leve God, zijn boodschap lenen wij. 

 Leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij! 

 Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop: 

 ja, samen met Hem loopt geen weg meer dood. 
 

HET LICHT 

De Paaskaars wordt ontstoken  
 

Zingen lied 594 (deel 2) 

 
 

 

Delen van het licht van Christus           

terwijl wij zingen ‘Hallelujah’ van Johann Pachelbel  

 

 
 
Wijding van het doopwater   

Schriftlezing  ROMEINEN 6:3-14 Nieuw geboren 

Verbeelding ‘Ascension’ Bill Viola  
 
Wij vormen een kring rond het doopvont   
met brandende kaarsjes,  

tijdens het vormen van de  kring zingt de cantorij:   

 
refrein: 

‘ 

 (Vertaling: 
Een vonkje uit steen geslagen,  
wordt vuur in de koude nacht 
Een ster uit de hemel gevallen, 
trekt sporen van Gods macht 

refrein:  
Zoals de nacht vlucht voor de morgen  

  zo vlucht de angst weg uit je hart 
  Zo groeit een licht, in jou geborgen, 

kracht voor een nieuwe start  
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Gloed in wateren gezonken,  
wordt glans weerspiegeld door de vloed, 
Een straal door wolken heen gebroken,  
wordt bron van nieuwe moed 
              refrein 
Een glimlach in je ogen,  
verdrijft een woede zo groot 
Een licht in jou geborgen  
wordt kracht in diepe nood 

refrein:) 
 

Hernieuwing doopbelofte    
 

Lied 303 

 

        2 Jezus, Gods Zoon, 
 leefde en stierf 
 voor allen, voor ons. 
 Hij leeft vandaag 
 hier onder ons, 
 hier onder ons. 
 Jezus, wij willen U danken. 
 Jezus, wij danken U. 
 Jezus, wij prijzen U. 
 Jezus, wij zingen uw heilige naam. 

        3 Geest die ons troost, 
 levend nabij, 
 genezing en vuur. 
 Adem van God, 
 kracht onderweg 
 dag in dag uit. 
 Trooster, wij willen U danken 
 Trooster, wij danken U. 
 Trooster, wij prijzen U. 
 Trooster, wij zingen uw heilige naam. 
 
Heenzending  

Zegen: 

v: De Eeuwige  

   die de duisternis uit onze harten verdrijft 

   vervulle u met het licht van de liefde 

    en zegene al uw dagen 

 

Allen:  

 

 
 
Al zingend verlaten wij met licht de kerk  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


