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Stille Zaterdag… Nog is het donker, stil als het graf. We waken 

en bidden. We blijven hopen en uitzien naar het Licht van 
Pasen. Licht, ontloken aan het donker.  
In het Licht van Christus komen tongen los. We danken God 
voor zijn doorgaande liefde en trouw. We gedenken onze doop 
en horen blij het evangelie van Pasen, over de opwekking van 
Jezus. Niet de dood heeft het laatste woord maar het leven! 
 
Als u wilt, doe thuis mee. Zet een of meer kaarsjes klaar om 
die straks te ontsteken, net zoals we ook doen in de kerk. En 
een kommetje met water… 

 
Het is nog stil… 
 
Zang: Word stil nu de Ene tot ons komt 
 

 
 
Welkom in de Paaswake 

 
Tekst van lied 592: Stil ligt de tuin rondom het witte graf  
 
Zang: lied 1005 vers 1  

   Zoekend naar licht, hier in het duister  
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HET LICHT BREEKT DOOR 

 
De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen 
 

diaken  Licht van Christus!   
voorganger Heer, wij danken U! 

 
Beeld en muziek: Als alles duister is (Taizé) 
 
Rondom het kruis liggen stenen van pijn, verdriet en zorg, 
maar ook bloemen, uiting van liefde! 

We ontsteken nu ook lichtjes rondom het kruis. 
 
Gebed in de Paasnacht 
  

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN 
 
Eerste lezing: Genesis 1 vers 1 – 3  
 
Zang: lied 162 vers 1 en 6 – In het begin lag de aarde verloren    

 
Tweede lezing: Jesaja 60 vers 1 – 4a 
 
Zang: Sta op, er wacht een nieuwe dag 
    (uit de bundel ’Het liefste lied van overzee’ –  

   Sytze de Vries; melodie: lied 737) 
 

Sta op, er wacht een nieuwe dag, 
een stralend morgenlicht! 
Alsof de hemel naar je lacht, 

zo straalt dan jouw gezicht. 
 

De aarde wacht in duisternis 
en weet niet waar te gaan. 
Maar over jou straalt licht, daar is 
Gods dag al opgegaan. 
 
Dit licht trekt alle volken aan, 
gaat als een ster hen voor. 
Het daagt hen uit op weg te gaan, 

en brengt hen op jouw spoor. 
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Derde lezing: Johannes 1 vers 1 – 5 

 
Zang: lied 600 vers 1, 2 en 4 – Licht, ontloken aan het donker 
 

DE DOOPBELOFTE 
 
Het water wordt in de doopvont gegoten 
 
Brieflezing: Romeinen 6 vers 3 – 5  
 
Zang: lied 833 – Neem mij aan zoals ik ben 

 
Een geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God die niet van steen is, 
maar die hart heeft voor mensen. 
 
Ik geloof in God die ik niet zien kan, 
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 wil, dat wij mensen die lijden ondersteunen, 
dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid. 
 
Ik geloof in God die mild en ruimhartig is, 
Maar streng voor ieder die mensen uitsluit, 
wegstoot vanwege huidskleur, afkomst of geslacht. 
 

Ik geloof in God, 
die ons een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven  
en die wil dat wij deze aarde leefbaar houden. 
 
Ik geloof in God, 
die mensen aanmoedigt om het goede te doen. 
Ik geloof dit alles vanwege Jezus Christus, 
die ons heeft laten zien wat echte liefde is 
en wiens Geest nog altijd in ons doorwerkt. 
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Zang: Prijs de Heer, mijn ziel 

  
 

We herinneren ons onze doop… 
 
Begeleidende muziek: Du bist gesegnet, ein Segen bist du  
            (Helge Burggrabe) 
 

PAASEVANGELIE 
 
Lezing van het Paasevangelie: Lucas 24 vers 1 – 12  
 

voorganger:  De Heer is waarlijk opgestaan! 

 
Zang: lied 642 vers 1, 2 en 8  
          Ik zeg het allen, dat Hij leeft 
 
Dankgebed 
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Steen der Verrijzenis 

(beeld van Annewil Jansen; tekst: Chris Lindhout) 
 

 
 

Een steen kan niet vliegen. 
Een mens de dood niet overwinnen. 
Toch is Hij verrezen. 
  
Op vleugels van een nieuwe tijd 
in een paradijselijke vlucht. 

Opgevaren naar Gods werkelijkheid 
door een hemelsblauwe lucht. 
  
Gebogen en geplooide steen. 
Harde rots, niet te bewegen. 
Toch gevouwen als twee handen. 
De werkelijkheid ontstegen, 
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ontstijgt Hij onze werkelijkheid. 

En zelfs de rots die scheurde. 
Wat niemand dacht dat gebeuren kon, 
wat onbestaanbaar was, gebeurde. 
  
Een steen kan niet vliegen. 
Een mens de dood niet overwinnen. 
Toch is Hij verrezen. 
 
Paaszending en zegen 
 

Muziek (uit de bundel van Taizé): 
 

Jezus, U bent het licht in ons leven. 
        Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
        Jezus, U bent het licht in ons leven. 
        Open mij voor uw liefde, o Heer. 
 

morgenochtend om 10.00 uur: 
online Paasviering 

voorganger: ds. Inge de Jong – Baerends 
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