
Paasnacht 
Zaterdag 16 april, 22.00 uur 

Voorganger: Hester Radstake 
Organist:  Coen van den Brom 

m.m.v de zanggroep olv Cor Resseler 
Lector:  Ronald van Werven 
 

We komen in stilte samen in de donkere kerk 
 

Vanuit die stilte en leegte klinkt een stem 
 
Binnendragen van de kaars, bijbel, antependium en stola, terwijl we zingen:  
 

Lied 594: Introïtus voor de paasnacht: 
 

Dit is de nacht waarin wij gedenken… 
Tijdens het zingen van dit lied, geven we het licht aan elkaar door 
 

We zingen: Lied 598 (1e keer zanggroep) 
 

De nog sobere tafel – na Goede Vrijdag – wordt bekleed met het witte antependium, de bijbel, het 

avondmaalstel 
 

VERHALEN VAN BEVRIJDING EN TROUW 
 

Bemoediging en groet    
V.  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

V.  De Heer zij met u! 
Allen: OOK MET U ZIJ DE HEER 
 

Gebed voor de Paasnacht 
 

DE SCHEPPING:  Dit is de nacht waarin wij gedenken… 
 

Lezing:  Genesis 1 : 1-5 
 

Zingen:  Lied 602, zanggroep couplet 1, allen 2,3,4 
 

DE BEPROEVING:  Dit is de nacht waarin wij gedenken… 
 

Lezing: Genesis 22 : 1-2, 9-12, 15-18 
 

Zingen:  Abraham is…, zanggroep 1,3,5, allen 2,4,6  
(uit: De weg die je goed doet, Andries Govaart, lied 176) 

 

1.Abraham is weggetrokken toen de Eeuwige hem riep. 
Hij heeft een verbond ontvangen: ‘luister en ik zal voorzien’ 
 

2.’Zie, de sterren aan de hemel, zoveel zegen valt je toe. 
Zie, de korrels aan het zandstrand: kinderen, een overvloed.’ 

 
3. Abraham en Sarah krijgen toekomst, naam en vaste grond; 
toekomst ook voor alle volken door de mens die na hen komt. 
 

4. Want een kind is ons gegeven, ‘God met ons’, zo is zijn naam. 
Hij wijst ongekende wegen uit een dor en doods bestaan. 
 

5.Jezus, woord door God gesproken, mens, geroepen tot zijn dienst, 

trouw tot in de dood, geofferd voor ons heil: God zal voorzien. 
 

6. Richt uw woord tot ons, uw mensen maak ons open, schenk de moed 



als uw stem klinkt te beamen: Ja, hier ben ik, u doet goed. 
 

DE DOORTOCHT:  Dit is de nacht waarin wij gedenken… 
 

Lezing:  Exodus 14 : 19-20, 26-31 
 

Zingen:  Lied 606, zanggroep couplet 1, allen couplet 2 en 3 
  
HET VERBOND:  Dit is de nacht waarin wij gedenken… 

 

Lezing:  Jesaja 55 : 1-5 
 

Zingen:  Lied 612, zanggroep couplet 1, allen couplet 2 en 3  
 

DE BELOFTE:   Dit is de nacht waarin wij gedenken… 
 

Lezing: Ezechiël 36: 23b- 28, 37 : 1  
 

Zingen:  Ezechiël 37: 1-14 door het zingen van: Lied 610   zanggroep couplet 1 en 3, 

allen couplet 2,4 en 5 
 

HERNIEUWING VAN DE DOOPBELOFTE 

Doopgedachtenis 
v.  Dit is de nacht waarin wij gedenken… 

 
Water wordt in doopvont gegoten.  We gaan staan. 

 

Doopgebed  
v. …  
 

Geloofsbelijdenis 
 

v:  Wij geloven in een gemeenschap van Christenen, 
 waarin we er zijn voor elkaar. 
ALLEN WIJ GELOVEN IN HET LICHT, 

 DAT WIJ AAN ELKAAR DOOR KUNNEN GEVEN. 
v: Wij geloven in het water,  
 dat ons bindt en nieuw leven geeft. 

ALLEN WIJ GELOVEN IN DEZE TEKENS VAN HOOP EN LEVEN, 
 DAT WE ELKAAR DE DOOD NIET WILLEN AANDOEN, 
 MAAR ELKAAR HET LEVEN GEVEN. 

v: Wij geloven dat we samen waar kunnen maken, 
dat oog om oog en tand om tand  
niet de laatste waarheid is. 

ALLEN WIJ WILLEN GELOVEN IN DE LIEFDE DIE VERDRAAGT, 
 IN DE WEG VAN MENS TOT MENS. 
v: Wij willen geloven in een nieuw begin, 

een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
ALLEN WIJ WILLEN GELOVEN IN GODS GOEDHEID,  

DIE GEEN EINDE HEEFT. 

v: Wij geloven bij dit alles in God de Vader, onze bron en onze kracht, in Jezus Christus, zijn 
zoon genoemd die ons als voorbeeld was en nog steeds is; en in de Heilige Geest, die 
levend maakt.  

ALLEN: AMEN 
 

Allen die hun doop willen gedenken mogen naar voren komen en met water een teken op hun voorhoofd 

maken, men kan ook weer plaatsnemen 
 

Ondertussen zingen we: Lied 681 (zanggroep 1e keer) 
 
 

 
 



HET OPSTANDINGSEVANGELIE 
 

Evangelielezing: Lucas 24: 1-12  
 

Enkele woorden 
 

We zingen: Lied 631, zanggroep couplet 1,3, allen couplet 2,4 
 

Gebeden, eindigend met 
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. 

we gaan staan 
Slotlied:  Lied 637  
 

Zending en Zegen met gezongen Amen 
 

Muziek 

 
Bij het naar buiten gaan kunt u een kaarsje, aangestoken aan het licht van de nieuwe paaskaars, 

meenemen 
 

 
 
 
 
 

 


