
Paaswake 
Aanwijzingen voor thuis: zet een grotere kaars klaar, die nog niet ontstoken is en voor 

iedereen die meekijkt een klein kaarsje.  
Zet ook een kannetje of bekertje met water klaar en iets waar je het water in kan gieten  

 
De dienst begint in stilte en in leegte  
 

Vanuit die leegte klinkt lied 610: 1-4 (solo) 
 

Stem  
De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de vloed  
en de Geest van God zweefde over het water.  

Waar is het licht om te leven?  Waar is de vlam die kilte verdrijft?  
 

God zong: ‘Er moet licht komen!’  
En het licht kwam, het donker voorbij…  
En het licht was goed, het verspreidde zich over de aarde, 

het kwam onder de mensen, tussen de mensen, in de mensen. 
 

Binnendragen kaars   
 

Zingen 594 (afwisseling solo, zanggroep) 
 
Van donker naar licht  

 
v: Dit is de nacht waarin we gedenken dat liefde sterker is dan de dood, dat het licht het 

donker overwint, dat wij in het licht gezet worden om het verder te geven, verder en 
verder… 

 

Licht wordt doorgegeven  
 

v: We geven het licht door, van de paaskaars, aan u hier, aan u thuis. Voor u allen die we 
hier missen, steken we de 40 kaarsjes aan die hier staan, in verbondenheid met elkaar. 
Thuis kunt u ook uw kaarsjes aansteken.  

 
Lied 598: Als alles duister is 

 
Bemoediging en gebed voor de Paasnacht 
 

v:  Dit is de nacht waarin we gedenken dat hemel en aarde zijn geschapen, dat God zijn 
volk bevrijdde uit Egypte en hen leidde door de woestijn. Dit is de nacht waarin we 

gedenken dat God trouw is aan zijn verbond en dat hij bij ons is en blijft. Dit is de 
nacht waarin we gedenken dat God gezegd heeft ‘ik ben er voor jou’ vanaf het begin en 
telkens opnieuw en nu nog steeds… 

 
Lezing:  Jesaja 55 

 
Lied 513 
 

v:  Dit is de nacht waarin we worden teruggebracht naar de bronnen van ons geloof. Doop 
is één van die bronnen… 

 
Water wordt in het doopvont gegoten. U wordt thuis ook uitgenodigd water te schenken en 
eventueel met water uw voorhoofd aan te raken. ‘Geest die levend maakt!’ 

 
Doopgebed 

 



Geloofsbelijdenis gezongen met de woorden van: 
Lied: Wij leven van verwondering (melodie lied 302, t. Alfred C Bronswijk) 

 
Wij leven van verwondering 

en uit een diep vermoeden, 
dat in en om ons leven heen, 
een hand ons wil behoeden, 

dat er een hart is dat ons draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt, 

dat God ons leidt ten goede. 
 

 
Wij leven dwars door vragen heen, 

met tere zekerheden, 
dat ondanks voor – en tegenspraak, 
hier kwetsbaar wordt beleden, 

dat er een hand is die ons draagt, 
dat er een stem is, die ons vraagt, 

dat God deelt in ons heden  
 

Wij leven het mysterie uit, 

de waarheid ongemeten, 
dat al ons denken bovenuit 

in ons een heel diep weten 
weet dat een hand ons leven draagt 
dat er een stem is die ons vraagt 

die ons een God wil heten 
 

v:  Dit is de nacht waarin we gedenken dat Hij na zijn gevangenneming en dood is 
opgestaan. Dat het licht het donker overwonnen heeft. Dat een nieuw begin mogelijk 

is! 
 
Lezing: Marcus 16: 1-8 

 
Enkele woorden 

 
Lied 605 
 

Gebeden, afgesloten met gesproken Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt,  

uw Naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede gelijk in de hemel  

als ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden  

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid 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. 

 

Slotlied 642: 1,2,4,7,8 
 

Zegen 
 

Muziek 
 


