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Bij deze dienst:
Van Witte Donderdag tot en met de Paaswake is één grote viering met
per keer een eigen karakter waardoor het leven, lijden, sterven en
opstanding van Jezus Christus nog meer reliëf krijgt.
Voor de Paaswake geldt: dit is de nacht der nachten Deze nacht waken
wij. Wij ontsteken de nieuwe paaskaars in het vertrouwen dat het licht
sterker is dan het duister. Wij horen verhalen van schepping, uittocht en
uit de profeten: Genesis, Exodus en Jona.
Wij gedenken onze doop, wij vieren de Maaltijd van de Heer en horen het
paasevangelie.
De Heer is waarlijk opgestaan!

Symbolische schikking:
In de Paaswake en Paasmorgen vieren we het feest van de opstanding. Als
teken daarvan een uitbundige schikking met veel verschillende bloemen
op een witte ondergrond. (Alie Dijkman)

Voor de dienst
De kerk is donker. We komen in stilte binnen.
De intocht van het licht
V: Christus, gisteren en heden,
Begin en Einde, ‐ Alfa en Omega,
Hem behoren tijd en eeuwigheid,
heerlijkheid en heerschappij,
in de eeuwen der eeuwen.
A: Amen
De paaskaars wordt aangestoken.
V: Het licht van Christus
die in heerlijkheid verrezen is,
moge de duisternis uit ons leven verdrijven.
De nacht is voorbijgegaan, de dag is aangebroken:
de zon der gerechtigheid gaat over ons op.
Wij gaan staan
De intocht van het licht:
Cantorij:
Licht dat terug komt.
Hoop die niet sterven wil.
Vrede die bij ons blijft.
(muziek: Anneke Plieger‐ v.d. Heide.)
Wij geven het licht aan elkaar door tijdens het voorspel van lied 600
Zingen: lied 600. Cantorij: 1 en 3, allen 2, 4 en 5
Wij doven de kleine kaarsjes en gaan zitten.

Lezingen
Deze nacht waken wij om een weg te vinden,
het donker door, een pad door de golven,
een uitweg uit de gebondenheid,
een ontkomen aan de dood, een weg naar het licht.
Deze nacht gedenken wij de grote daden van de Eeuwige
aan zijn kinderen gedaan.
Hij redde hen, een weg naar het licht.
Deze nacht getuigen wij met een tal van verhalen
van de overwinning van het leven op de dood.
Gods gezalfde is ons voorgegaan,
in de diepte van de dood,
de godverlatenheid heeft hij geproefd.
Zijn trouw bleek bestand tegen het donker en overwon.
Zijn liefde is een vlam, sterker dan de dood.
Deze nacht waken wij om Hem te volgen,
op de weg naar het licht.
Lezing uit het Oude Testament: Genesis 1:1‐5
Zingen: lied 356: 1 en 2 (cantorij couplet, allen refrein)
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 13:17‐14:14
Zingen: lied 356: 3
Lezing uit het Oude Testament: Jona 3:1‐10
Gebed
Doopgedachtenis
Zingen: lied 356: 6 en 7 (allen)

Dit is de nacht waarin we worden teruggebracht naar de oorsprong van
onze doop.
Ook wij zijn weggeroepen uit dood en duisternis
door het water getrokken,
bekleed met licht, beademd met nieuw leven.
Een nieuwe naam is over ons uitgesproken.
Daarom gedenken we vannacht onze doop.
U willen wij danken, o God
omdat U zich met ons verbonden hebt op leven en dood.
U hebt de aarde geroepen uit het water van de oervloed.
U hebt uw volk Israël bevrijd uit de slavernij
en door het water van de zee geleid
naar het land van belofte en verlangen.
U hebt ons uw Zoon aangewezen,
toen hij werd ondergedompeld in het water van de Jordaan.
U hebt hem opgewekt uit de doden als eerstgeborene van uw toekomst.
Laat dit water ons een teken zijn,
dat U ook in deze tijd een gemeente roept van heinde en ver,
gedoopt in Jezus’ dood,
met hem gestorven en opgestaan,
levend door zijn Geest,
op weg naar het land van belofte.
God, wij vragen u: zegen dit water
opdat wij delen in zijn opstanding
en door de heilige Geest herboren mogen worden tot nieuw leven.
wij gaan staan
Geloofsbelijdenis
Broeders en zusters, in de doop zijn wij met Christus begraven om met
Hem ten leven te worden opgewekt.
Daarom vraag ik u allen die uw doop wilt gedenken, uw stem te verheffen
en mij antwoord te geven:

Wilt u de Heer uw God dienen en naar zijn stem alleen horen?
Ja, dat wil ik.
Wilt u zich verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen
heersen?
Ja, dat wil ik.
Wilt u ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods
kinderen?
Ja, dat wil ik.
Schaamt u dan niet de Christus te belijden, want het evangelie is een
kracht van God tot behoud van ieder die gelooft; en antwoordt in
gemeenschap met de kerk van alle eeuwen:
Gelooft u in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde?
Ja, ik geloof.
Gelooft u in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die
ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de
doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de
almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en
de doden?
Ja, ik geloof.
Gelooft u in de heilige Geest; gelooft u in de heilige katholieke Kerk, de
gemeenschap der heiligen; de vergeving der zonden, de opstanding des
vleses en het eeuwige leven?
Ja, ik geloof.
Moge de almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus die ons
heeft doen herboren worden uit water en heilige Geest en ons vergeving
heeft geschonken van onze zonden, ons door zijn genade bewaren tot
eeuwig leven in Christus onze Heer, amen.

Wij nemen plaats
Groot Gloria

Gebed van het feest
Lezing uit de Brieven: Romeinen 6:8‐9
V: Halleluja! Looft de Heer want Hij is goed, ja, zijn
goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Halleluja!
Lezing van het Paasevangelie: Marcus 16:1‐5

Gezongen evangeliemotet van Jac. Horde (Marcus 16:6‐7)
Weest niet bevreesd, weest niet bevreesd, gij zoekt Jezus de Nazarener,
de gekruisigde; Hij is opgewekt, Hij is hier niet, Hij is hier niet; Zie de
plaats, waar zij Hem neergelegd hadden. Maar gaat heen, gaat heen, zegt
zijn discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult gij Hem
zien, gelijk Hij u gezegd heeft.
Hij is opgewekt, Hij is opgewekt. Halleluja, halleluja.
Dus willen wij allen vrolijk zijn. Christus zal onze trooster zijn. Kyrieleis,.
Halleluja, halleluja.
Vervolg van de lezing: Marcus 16:8
Voorbeden
Inzameling gaven bestemd voor
1. Vluchtelingenwerk Haaksbergen
2. Jeugdwerk
Viering Maaltijd van de Heer
Vredegroet
V: De vrede van de Heer zij altijd met u!
A: Zijn vrede ook voor u!
V: Wenst elkaar de vrede
Tafelgebed lied 403D
Inzettingswoorden
Het gebed des Heren:
Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw
koninkrijk kome, Uw wil geschiede
in de hemel zo ook op aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk
ook wij aan onze schuldenaren vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in
eeuwigheid. Amen
Communio:
Tijdens delen brood en wijn zingt de cantorij lied 145a
Aller Augen warten auf dich, Herre, und du gibest ihnen ihre Speise zu
seiner Zeit. Du tust deine milde Hand auf und sättigst alles, was da lebet,
mit Wohlgefallen.
(Vertaling:
De ogen van allen zien hoopvol naar U uit, U geeft voedsel, op de juiste
tijd. Gul is uw hand geopend, U vervult het verlangen van alles wat leeft.)
Orgelspel
Dankgebed
Slotlied: Prijs de dag dat Hij verrees
Tekstregels: cantorij ; halleluja allen

(Tekstregels: cantorij; halleluja allen)
2 Blaas vandaag trompetten aan. ‐ Halleluja!
Vier het feest van volle maan ‐ Halleluja!
met het lied in ieders mond: ‐ Halleluja!
God vernieuwt zijn trouwverbond. ‐ Halleluja!

(Tekstregels: cantorij; halleluja allen)
3 Christus, uw getuigenis ‐ Halleluja!
Dat Gods Naam bevrijder is ‐ Halleluja!
bindt ons samen, vuurt ons aan ‐ Halleluja!
vrolijk met u mee te gaan. ‐ Halleluja!
(Tekstregels: cantorij; halleluja allen)
4 Zing met opgeheven hoofd ‐ Halleluja!
van wat deze dag belooft: ‐ Halleluja!
hoe in Hem, dit nieuw begin, ‐ Halleluja!
alles zijn bestemming vindt. ‐ Halleluja!
ALLEN:
5 Als de schepping wordt bekroond, ‐ Halleluja!
God zelf bij de mensen woont, ‐ Halleluja!
iedereen te bloeien staat: ‐ Halleluja!
prijs die dag die komen gaat. ‐ Halleluja!
Uit: Het liefste lied van overzee deel 2 Sytze de Vries
Zegen
Gezongen amen
Orgelspel

