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Liturgie voor de Paaswake 

op 11 april 2020 

in de Ontmoetingskerk te Rhenen 
 

voorganger: ds Inge de Jong - Baerends 
vleugel en orgel:  Eric Voet 

fluit: Maria Boes - Voet 
 

 
      Reik naar het Licht ! 

 

                
  
                               

 

 

 

                                   

 

 
                                 
                        
De Stille Week is nog nooit zo stil geweest 

Stil is de straat 
mensen teruggetrokken in hun huizen 
de dood die rondwaart…. 
In die stilte waken wij vanavond, 
zingend en biddend 
wachtend op het Licht van God dat doorbreekt. 

De Bijbel staat vol met verhalen van mensen 
die uitzien naar Licht en dat ontvingen. 

Vannacht vieren we dat Leven sterker is dan de dood 
liefde sterker is dan de dood. 
 
Als u wilt, zet u een kaarsje klaar 
om dat ook aan te steken 

als wij in de kerk de kaarsen ontsteken. 
 

 

 

 
Muziek vooraf aan de dienst: Sonate in G Moll HWV 360,  
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         opus 1 nr 2 Larghetto - Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) 
 
We beginnen met de stilte van de Goede Vrijdag 
 

Inleiding   
 
Zingen: Lied 598 lied uit Taizé   
 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft             herhalen 

 
De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen 
 
Zingen: lied 600:1 ,2 3 en 5 
Licht, ontloken aan het donker… 
 
Gebed in de Paasnacht 

 
Lezen: psalm 78:  1- 4 , 12-16  God redde zijn volk 
 
Zingen: lied 350: 1,2,3,4 en 7 Het water van de grote vloed 
                 
Het verhaal van ds Dietrich Bonhoeffer ( overl 9 april 1945) 

we zingen met hem een kyrie en gloria: 
 
Ontferm U over ons in stille uren 
als wij de schaduw van de dood verduren, 
onwetend van het ons beschoren lot, 
ontferm U , God. 
 

Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven 

zolang zult Gij ons met uw licht omgeven 
en met uw liefde – wonderbare macht, 
Gij geeft ons kracht. 
 
Wij mogen in de avond, in de morgen 

ons veilig bij U weten en geborgen 

tot in het diepe zwijgen van de nacht, 

o stille wacht.              ( mel. psalm 101) 
 
Is opstaan mogelijk?    
            En ze stond op….  ( uit: De Jukebox van mijn ziel)  
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Muziek : Sonate in A Moll HWV 362, opus 1 nr 4 Larghetto  – 

                   Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) 

 

Jezus is ons voorgegaan, dóór de dood heen ! 

Romeinen  6: 8 -11 
 
Zingen: lied 625  Groen ontluikt de aarde  
 
Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God die niet van steen is 

maar die hart heeft voor mensen. 
Ik geloof in God die ik niet kan zien 
maar die zichtbaar wordt 
als ik me liefdevol inzet voor anderen. 
 
Ik geloof in God die niet sterk is, 

die lijden en geweld niet kan verhinderen 

maar die wel wil 
dat wij mensen die lijden ondersteunen 
dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid 
die mild en ruimhartig is. 
 
Ik geloof in God, liefdevol 

maar streng voor ieder die mensen uitsluit 
vanwege huidskleur, afkomst of geslacht. 
 
Ik geloof in God 
die ons een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven 
en die wil dat wij deze aarde leefbaar maken. 
 

Ik geloof in God, die mensen 
aanmoedigt om het goede te doen. 
 

Ik geloof dat vanwege Jezus Christus 
die ons heeft laten zien wat echte liefde is 

en wiens Geest nog altijd in ons doorwerkt. 
Amen. 

 
U/jij wordt uitgenodigd je je doop te herinneren, door ( als het 
ware) langs het doopvont te lopen, en te delen in het licht van 
Christus, terwijl we luisteren naar het Lichtgebet – Helge Burggrabe 
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We horen het evangelie van de opstanding  
naar Mattheus 28: 1-7 
 

Zingen: lied 624:1 en 3 Christus onze Heer, verrees 
 
Dankgebed 
 
Zegen, met gezongen amen  
 
Men verlaat de kerk, met brandende kaarsen terwijl we zingen: 

Lied 139 d : Heel het duister is vol van luister door uw licht 
                  de nacht is als de dag, net zo helder….. 
 
Tekst bij de liturgische bloemschikking 
 
Aan het begin van de dienst is het bloemstuk bedekt met een donkere 
doek. In de nacht na Goede Vrijdag is er soms niets meer dat richting 

geven kan. Maar als het licht van Pasen doorbreekt, gaat de doek weg 
en zien we dat het gat in het midden wordt omkranst door 12 witte 
bloemen, die symbool staan voor de 12 discipelen. Zij worden getuige 
van een nieuw begin.  
 


