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De drie dagen van Pasen 
 

 

Zoals de viering van de zondag het begin en hoogtepunt is van de week, 
zo zijn de ‘drie dagen van Pasen’ het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. 
Zij vormen het diepe geheim van God in Jezus Christus. 

 

 

Elke viering gedenken we een bijzonder moment en zal er een bijzondere 
dag komen. In gedachten volgen wij de laatste dagen van Jezus in 
Jeruzalem, van Witte Donderdag tot Paasmorgen, 
elk met eigen accenten, vorm en inhoud. 

 

 

We hopen dat we er als gemeente en ook ieder persoonlijk door bemoedigd 
en geïnspireerd worden om ieder op eigen wijze en met eigen 
mogelijkheden de weg van geloven in en leven met Christus verder te gaan. 
Opnieuw of voor het eerst. 

 
 

 

Op Witte Donderdag vieren we de Maaltijd van de Heer, het begin van het 
driedaagse Paasfeest. Een feestelijke viering die na de tafelviering een 
omslag heeft naar de dreiging van de gevangenneming en kruisiging 
van Jezus. 

 
 

 

In de dienst van de Goede Vrijdag staat het lezen en bezingen van het 
lijdensevangelie centraal. 
We worden stil en bezinnen ons op de betekenis in onze tijd van het lijden 
en sterven van Jezus Christus. 

 
 

 

Stille Zaterdag Paasavondviering, waarin we met verschillende vormen van 
liturgie zoeken naar wat het evangelie op dit bijzondere moment in het jaar 
kan betekenen. Dit jaar zal opnieuw de vraag klinken: ‘Waarom is deze 
nacht anders dan ander nachten’ aansluitend bij de Joodse traditie van de 
Pesach viering. 

 
 

 
De viering van de Paasavond zetten we voort in de morgen van de 
Eerste dag, Pasen. 
Een dienst waarin we volop het Licht begroeten en vieren dat het donker in 
deze wereld niet het laatste zal zijn!
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Witte Donderdag 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De liturgische kleur is Wit. 
Vandaag het feestelijke begin van het Paasfeest 

met daarin verweven de diepere tonen van lijden en overgave. 
 
 
 
 
 

voorganger:  ds. Saskia Ketelaar  
ouderling van dienst: Wim de Putter 
organist:   Joke de Putter 
muzikale medew.: Adri-Anne Biesheuvel  
koster:                        Ko Dees 
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Orde van dienst 
 

 

Orgelspel 
 

 

Welkom en mededelingen 
 

 

Intochtslied:  ‘U kennen uit en tot u leven’      (zo mogelijk staande) 

Lied 653: 1 en 2    
 

Moment van stilte en inkeer  
 

 

Groet 
Vg.  De Heer zij met U 

Gm.  ook met u zij de Heer 
 

Bemoediging 
Vg.  Onze hulp is in de naam van de Heer 

Gm.  die hemel en aarde gemaakt heeft 
 

Drempelgebed 
Vg. Eeuwige God, groot in liefde en trouw, 

U laat nooit los het werk van uw handen, 
zo is uw belofte 
Open onze harten en open onze handen. 
Maak ons tot uw mensen, 
open naar u en naar elkaar, 
mensen van uw toekomst. 

Gm. Door Jezus Christus, onze Heer.  

Amen. 
 
 

Gebed om ontferming 
 

 

Intochtslied:  ‘Jezus om uw lijden groot’    
Lied 558: 1 allen, 2 en 3 vrouwen, 4 en 5 mannen 
      6 en 7 vrouwen, 8 en 9 mannen, 10 allen  

 
Schriftlezing:  Exodus 12: 21-28           Lectrice: Nelly Mol 
 

Zingen:   ‘Toen Jezus wist nu is gekomen’    Lied 259: 1 en 2 

 
Evangelielezing: Johannes 13: 1-15 
 
Zingen:   vervolg ‘Toen Jezus wist …’     Lied 259: 3 en 4 
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Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Zingen:  Geloofsbelijdenis        (zo mogelijk staande) 
 

Ik geloof in God de Vader die de bron van leven is, 
heeft uit liefd’ ook mij geschapen, licht in onze duisternis. 
Nieuwe vrijheid heeft hij gegeven, zijn profeten wijzen de weg, naar het land 
van de belofte, voor zijn volk en ieder mens. 

 

 

Ik geloof in Jezus Christus die voor ons geboren werd, 
Kind van God en zoon van Maria, mens van tijd en eeuwigheid. Door zijn 
weg van lijden en sterven – groot is het geheimenis – opent hij een nieuwe 
toekomst, voor wie zijn weg volgen wil. 

 

 

Ik geloof in Gods vuur van liefde, dat zijn Geest in mensen werkt. 
In zijn naam zijn wij verbonden, om te bouwen aan zijn kerk. 
door het brood – dit is Mijn lichaam -, door de wijn – dit is Mijn bloed – 
schenkt hij ons steeds nieuwe krachten, maakt Hij alle dingen goed. 

 

  melodie ‘Wat de toekomst brengen moge’, Lied 913 Liedboek voor huis en kerk 

 

 
Maaltijd van de Heer 

 
Inzameling van de gaven en toebereiding van de Tafel onder orgelspel. 
De collecte is bestemd voor de plaatselijke diaconie 

 

Gebed over de gaven en voorbeden 
de voorbeden worden telkens afgesloten met 

Vg: Zo bidden wij tezamen: 

Gm: Heer, onze God, wij bidden u: verhoor ons 

 

Nodiging 
 
We vormen een staande kring. Wie liever niet wil delen in brood en wijn, nodigen we 
van harte uit toch in de kring te komen staan. 

 

 

Tafellied:   ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ Lied 791: 1, 2 en 3 
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Tafelgebed 
Vg: De Heer zal bij u zijn 
Gm: De Heer zal u bewaren 
Vg: Verheft uw harten 
Gm Wij hebben ons hart bij de Heer 
Vg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
Gm Het past ons de Heer te danken 
 

Vg: Ja waarlijk, het past ons o goede God,  
 u te danken, want uw trouw blijkt ons telkens weer. 
 Vreugde geeft U ons te drinken, 
 met goedheid omgeeft U ons. 
 Zo gaat Uw zon over ons op. 
 Daarom zegenen wij Uw grote Naam, 
 we danken U samen met allen die ons zijn voorgegaan, 
 samen met allen die van Uw liefde leven  
 en zingen het uit:      
 

Gm: Heilig, heilig Heilig! Hemelhoog verheven 
 Boven ons mensen de naam van God de Heer! 
 Heilig, heilig, heilig, schepper van de wereld 
 Mensen beneden zingen u ter eer.    Lied 985: 1 
 

Vg: Wij danken U, o God, 
 om Uw Zoon Jezus Christus, 
 de vrucht uit de schoot van Uw volk Israël, 
 het brood uit de hemel. 
 Jezus, de wijnstok, op wie wij zijn geënt. 
 In Hem mogen wij U zien, 
 in Hem herkennen wij  
 Uw trouw en Uw goedertierenheid 
 want Hij hield zijn ogen en hart gericht op U 
 en Hij was met ontferming bewogen over mensen, 
 tot in de nacht waarin Hij werd verraden. 
 Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd 
 nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, 
 brak het en zei: "Dit is mijn lichaam voor u 
 doet dit tot mijn gedachtenis." 
 Zo nam Hij ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was  

en zei: "Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed:  
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis." 

 

Gm: Als wij dan eten van dit brood 
 en drinken uit deze beker 
 verkondigen wij zijn dood en leven 
 totdat hij komt       Lied 403a 
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Vg: o God, laat ons dan in Hem blijven: 
ranken, gevoed met leven, 
opdat wij vrucht dragen, 
vruchten van Uw Geest. 
Maak ons zo één lichaam 
dat Uw liefde vieren kan 
dat weet van Kanaän, 
Uw goede aarde voor mensen. 
Voeg al Uw mensenkinderen samen 
in het huis van Uw liefde 
het land van Uw belofte. 
Zo bidden wij: 

 
Allen: ‘Onze Vader’ 
 

Gemeenschap van brood en wijn onder orgelspel 
 

Slotlied:               ‘De aarde is vervuld’             Lied 650: 1, 2 en 3   
 
 

Onder zacht orgelspel verlaten wij in stilte de kerkzaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In de ontmoetingsruimte is er koffie en thee 

Vanaf 20.30 uur is iedereen van harte welkom bij 
de uitzending van The Passion op de videowall.
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Goede Vrijdag 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vandaag is het Goede Vrijdag en gedenken we de sterfdag van Jezus. 
Een avond met ‘gevulde stilte’ 

 
 
 

 

voorgangers: Henk Siersema en Ada Dieleman 
organist:  Connie van Hermon 
koster:  Patrick de Koning 
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Orde van dienst 
 

 
Bemoediging en Drempelgebed 

 
Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen: Schepper van orde in de chaos 
 
Bij U, Heer, schuilen wij 
in het onbarmhartig licht 
van deze dag. 
Hoor ons, God 
en blijf ons niet ver. 
Allen: Hoor ons en kom ons te hulp! 
 
Gij zijt een wal 
tegen nacht en ontij, 
Gij, de grond van ons vertrouwen. 
In uw handen, Heer, 
bevelen wij ons leven, 
Allen: Beschut ons met de schaduw van uw vleugels! 
 
Hier gedenken wij 
Jezus, Messias, in zijn lijden, zijn dood. 
In de dagen van zijn leven 
heeft Hij onze zwakheid gedragen 
onze leegte onder ogen gezien. 
Hier zien wij op 
naar het kruis. 
Laat dit uur voor ons zijn 
als een waken en bidden 
met Hem. 
Allen: In uw handen, Heer, bevelen wij ons leven.  

Amen 
 
Zingen:  ‘Alles wat over ons geschreven is’  Lied 556 

Van de opgang 
 
Psalmgebed 

Haast U, o Heer, tot mijn hulp, 
Allen: En wees tot mijn redding gereed. 

 
Zingen:  Psalm 22: 1 
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Lezing: Psalm 22 
 
Zingen: Psalm 22: 13 
 
Gebed 

Gedenk, o God van genade, 
al uw daden van ontferming 
en strek uw zegenende armen uit 
Over ons en over al die mensen 
voor wie uw eigen Zoon 
de pijnen heeft doorstaan, 
verwerping, vernedering, verlatenheid, 
tot in de diepste diepten. 
 
In alle eenzaamheid heeft hij, 
Uw Zoon en onze Broeder, 
de doortocht gemaakt 
door de duistere nacht 
naar de morgen van het licht, 
zonder U los te laten, 
zonder ons op te geven; 
O God, laat zijn zwijgende liefde 
onze grote woorden overstemmen, 
laat zijn zachte kracht 
onze hardheid overwinnen, 
laat zijn offer ons bewegen 
tot overgave aan U en aan elkaar. 

 
Evangelielezing afgewisseld met zingen 

 
Lezen:  Johannes 18: 1 – 11 
 
Zingen:  ‘Daar gaat een lam en draagt de schuld’  

     Gez. 187: 1 uit Liedboek voor de Kerken 
Daar gaat een lam en draagt de schuld 
der wereld met zich mede; 
het boet in eindeloos geduld 
voor al wat wij misdeden. 
Daar gaat het en het wordt zo moe, 
stil gaat het naar de slachtbank toe, 
’t vindt nergens meer een weide. 
Smaad neemt het op zich, hoon en spot, 
wonden en doodsangst zijn zijn lot 
en zegt: dit wil ik lijden. 
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Lezen: Johannes 18: 12 – 27 
 
Zingen:  ‘Noem de overtreding mij, die Gij gedaan hebt’ 

         Gez. 181: 1 en 2 uit Liedboek voor de Kerken 
 

Noem de-overtreding mij, die Gij begaan hebt, 
het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt, 
waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden, 
noem mij uw zonden. 
 
Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen, 
geminacht als de minste der verloornen, 
en als een booswicht, die zijn straf moet dragen, 
aan ´t kruis geslagen. 
 
Lezen: Johannes 18: 28 – 19: 3 
 
Zingen: ‘Noem de overtreding mij, die Gij gedaan hebt’ 

         Gez. 181: 3 en 5 uit Liedboek voor de Kerken 
 

Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft, 
U dus, mijn vorst, gescepterd en gekroond heeft! 
Om voor mijn schuld verzoening te verwerven, 
moest Gij dùs sterven? 
 
O wonderbare liefde, die ons denken 
te boven gaat, wat kan mijn liefd´U schenken, 
wat ooit bereiken de-arbeid mijner dagen, 
dat U behage? 
 
Lezen: Johannes 19: 16a 
 
Zingen:  ‘Jezus, leven van ons leven’   Lied 575: 1 en 2 

 
Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
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Gij die alles hebt gedragen 
al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Lezen: Johannes 19: 16b – 27 
 
Zingen: ‘Mijn Verlosser hangt aan ’t Kruis’  

         Gez. 189: 1 en 2 uit Liedboek voor de Kerken 

Mijn Verlosser hangt aan ´t kruis, 
hangt ten spot van snode smaders. 
Zoon des Vaders, 
waar is toch uw almacht thans, 
waar uw goddelijke glans? 
 
Mijn Verlosser hangt aan ´t kruis, 
en Hij hangt er mijnentwegen, 
mij ten zegen. 
Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
en zijn sterven zaligt mij. 
 
Lezen: Johannes 19: 28 – 30 
 
Stilte  –  doven van de Paaskaars 

 
Zingen: ‘Mijn Verlosser hangt aan ’t Kruis’  

         Gez. 189: 3 en 4 uit Liedboek voor de Kerken 

Mijn Verlosser hangt aan ´t kruis. 
Zou ik dan in droeve dagen 
troostloos klagen? 
Als ik naar zijn kruis mij richt, 
valt mijn eigen last mij licht. 
 
Mijn Verlosser hangt aan ´t kruis! 
´k Heb mij, Heer, voor dood en leven 
U gegeven. 
Laat mij dan in vreugd en pijn 
met U in gemeenschap zijn. 
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Beklag Gods: Mijn volk wat heb ik u gedaan? 
 
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?  
of waarmee heb Ik u bedroefd?  
Antwoord Mij.  
Omdat Ik u uit het land van Egypte heb gevoerd:  
hebt gij voor uw Verlosser een Kruis bereid  
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?  
of waarmee heb Ik u bedroefd?  
 
Zingen: Heer, ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U. 
 
Omdat Ik u gedurende veertig jaren  
door de woestijn heb geleid, met manna  
gespijzigd, en een heerlijk land binnengeleid:  
hebt gij voor uw Verlosser een Kruis bereid  
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?  
of waarmee heb Ik u bedroefd?  
Antwoord Mij.  
 
Wat meer had Ik voor u moeten doen dat Ik niet gedaan heb  
Ik immers heb u geplant als mijn aller schoonste wijngaard:  
en gij zijt Mij zeer bitter geworden:  
want met azijn hebt gij mijn dorst gelest en  
met een lans hebt gij de zijde van uw Verlosser doorboord.  
hebt gij voor uw Verlosser een Kruis bereid  
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?  
of waarmee heb Ik u bedroefd?  
Antwoord Mij.  
 
Zingen: Heer, ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U. 
 
Ik heb om u Egypte en zijn eerstgeborenen gegeseld:  
en gij hebt Mij gegeseld en overgeleverd,  
hebt gij voor uw Verlosser een Kruis bereid. 
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?  
of waarmee heb Ik u bedroefd?  
Antwoord Mij. 
 
Zingen: Heer, ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U. 
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Ik heb u uit Egypte gevoerd  
en Pharao in de Rode Zee verdronken:  
en gij hebt Mij overgeleverd aan de hogepriesters.  
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?  
of waarmee heb Ik u bedroefd?  
Antwoord Mij.  
Ik heb voor u de zee geopend:  
en gij hebt met een lans mijn zijde geopend.  
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?  
of waarmee heb Ik u bedroefd?  
Antwoord Mij.  
Ik ben voor u uitgegaan in de wolkkolom:  
en gij hebt Mij naar het rechthuis van Pilatus gevoerd.  
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?  
of waarmee heb Ik u bedroefd?  
Antwoord Mij. 
 
Zingen: Heer, ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U. 
 
Ik heb u in de woestijn met manna gespijzigd:  
en gij hebt Mij met vuist en gesel geslagen.  
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?  
of waarmee heb Ik u bedroefd?  
Antwoord Mij.  
Ik heb u gelaafd met heilzaam water uit de rots:  
en gij hebt Mij gelaafd met gal en azijn.  
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?  
of waarmee heb Ik u bedroefd?  
Antwoord Mij.  
Ik heb om u de koningen der Kanaänieten geslagen:  
en gij hebt Mij met een rietstok op het hoofd geslagen.  
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?  
of waarmee heb Ik u bedroefd?  
Antwoord Mij. 
 
Zingen: Heer, ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U. 
 
Ik heb u een koninklijke scepter gegeven:  
en gij hebt mijn hoofd met doornen gekroond.  
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?  
of waarmee heb Ik u bedroefd?  
Antwoord Mij.  
Ik heb u verheven met grote kracht:  
en gij hebt Mij gehangen aan het Kruishout.  
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Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?  
of waarmee heb Ik u bedroefd?  
Antwoord Mij. 
 
Zingen: Heer, ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U. Amen 
 
Stilte 
 
Gebeden - gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’ 
 
Zingen: ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’  Lied 578 
 

O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de Prins der glorie stierf; 
ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf. 
 

Bewaar mij dat ik roemen zou 
dan in mijns Heren Christi dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 
 

O angst en liefde, ondereen 
vermengd als water en als bloed, 
zij wijzen naar het wonder heen 
van Hem die op de aarde boet. 
 

Het rode bloed, zijn koningskleed 
bedekt het schandelijke kruis, 
dat wordt door alles wat Hij leed 
de levensboom van ´t paradijs. 
 

En door zijn dood en door zijn bloed 
is nu de wereld dood voor mij. 
Ik ben gestorven, maar voor goed 
van heel de dode wereld vrij. 
 

De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mij hart en ziel. 

 
- in stilte verlaten wij de kerk – 
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Stille Zaterdag 

Paasavondviering 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In deze viering, eigenlijk een paasnacht, 
staan wij op de grens van twee werelden. 

De nacht waarin wij de doorbraak vieren 
van het licht op alles wat duisternis is. 

 

Bij het symbolisch bloemstuk: 
Het kruis is omwikkeld met groen – 

het groen van het doorgaande leven 
 
 

 

voorgangers:  Ada Dieleman en Elly Tollenaar  
koster:   Leen Dieleman 
muzikale medew.: Joke en Wim de Putter, Adri-Anne Biesheuvel
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Orde van dienst 
 

De wake begint in stilte als een voortzetting van Goede Vrijdag 
 

We nemen voorin plaats in een halve cirkel rondom Paaskaars en Tafel 
 

 
 

Overgang van Goede Vrijdag naar de Paasnacht 
 

Donker 
 
Stilte 
 
Lezing:  Johannes 19: 31 – 37        

 
Stabat Mater  - componist: Pergolesi 

 
Lezing:  Johannes 19: 38 – 42        
 
Zingen:  ‘Jezus, leven van ons leven’   
   Lied 575: 4 en 6 

 
 

Licht 
  
 Vg:  Wachters op de morgen, hoever is de nacht? 
 Allen: De morgen komt en Gods licht gaat over ons op 
 
Zingen: Psalm 130: 3 
 
Ontsteken van de nieuwe Paaskaars        (zo mogelijk staande) 
 

Zuivere vlam, verdrijf met je licht de schaduw van de dood.      (lied 458) 
 
Zingen 2x: Als alles duister is, 
   ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
   vuur dat nooit meer dooft.       
 
Tijdens het zingen geeft de diaken het licht van de paaskaars door, 
als ieders licht brandt zingen we: 
  ‘Licht ontloken aan het donker’       Lied 600 
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Licht, ontloken aan het donker, 
licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 
 
Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 
Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
 
Licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 
Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood. 
 
Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 

 
daarna doven we de kaarsjes en gaan terug zitten 

 

Gedenken 
 
Diaken: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
 

Vg. Dit is een bijzondere nacht; de nacht dat we gedenken hoe wij mensen 
aan het licht zijn gebracht en al duizenden jaren leven van dit licht. 

 
Dit is ook een bijzondere nacht, omdat God zijn volk Israël heeft bevrijd 
uit Egypte, het land van duisternis en onvrijheid. 
 
En dit is de nacht, waarin God ons een nieuwe toekomst belooft.  
De nacht, waarin Hij voor ons uit ging, uit het donker;  
dat wij mensen van het licht zouden zijn. 
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In het licht 

Lezen:  Genesis 1: 1 – 4 
Leven uit het water van de vloed 

 

Zingen:       ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ 
   Lied 978: 2 en 3 

 

   Bevrijding 
Lezen:  Exodus 14: 5, 9,10, 13, 21 – 31  
   Leven uit het water van de doortocht 
 
Zingen:  ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ 
   Lied 655: 4 en 5 
 
 

   Een nieuwe toekomst 
Lezen:  Ezechiël 36: 24 – 28  
   Leven uit het water van de doop 
 
  Vg. En daarmee worden we teruggebracht naar de bronnen van 
   het geloof. De doop als teken van een leven als opgestane. 
Lezen:  Romeinen 6: 3 – 5         (uit: Bijbel in Gewone Taal) 

 
Zingen:  ‘De Geest des Heren heeft’ 
   Lied 686: 2 
 

Het water wordt in het doopvont gegoten 
 
Geloofsbelijdenis           (zo mogelijk staande) 

 

  Vg. Nu ook wij dan met Christus zijn begraven en verlangen met 
   Hem op te staan, belijden wij dan samen: 
 

  Vg. God, die God van mensen is, is de enige God, 
Schepper van hemel en aarde, Vader en Moeder voor zijn 
volk onderweg die ons het goede gunt. 
Zijn Rijk licht op in Gods geschiedenis met zijn volk,  
In Jezus Christus en in zijn volgelingen de eeuwen door, 
waartoe Hij ook óns roept. 
Zijn Geest is het die levend maakt, die ons leidt in de 
waarheid; (vuur in ons leven) 
Die ons een wereld voor ogen houdt, waar liefde en recht 
wordt gedaan. 

  Allen: Dat geloven wij 
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Zingen: ‘Wij komen als geroepen’ 

Lied 612 

 

Evangelie 
 
Lezen: Lucas 24: 1 – 10 
 
Zingen: ‘Licht, dat ons aanstoot in de morgen’ 
  Lied 601: 2 en 3 

 
Dankgebed: 

 

Vg:     Wij danken U God van hemel en aarde 
Wij prijzen, loven en zegenen wij uw Naam 
vernieuw het gezicht van de aarde 
Verenigd in de Geest van Jezus de opgestane, 
zeggen we in vertrouwen 

 

 

A:       ‘Onze vader’ 
 
 

Vg:     Wensen wij elkaar de vrede met de woorden: 
Christus is heden opgestaan, de vrede van de verrezen Heer. 

 

 

Slotlied:    ‘Sta op! – Een morgen ongedacht’                   (zo mogelijk staande) 

Lied 630: 1, 2 en 4 
 
 
 
 

Na afloop is iedereen van harte welkom in de ontmoetingsruimte 
 

 
 
 
 
 
 
 

De viering van de Paasavond zetten we voort 
in de morgen van de Eerste dag, Pasen, 

waarin we vieren dat het donker in deze wereld 
niet het laatste zal zijn! 
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