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Het is stil en donker in de kerk. Zo stil en donker als het gisteren na de 

gedachtenis aan Jezus’ dood op Goede Vrijdag is geworden. Wij wachten en 

waken. In die doodse stilte klinkt de verkondiging van het licht, waarna de 

nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht: het licht als beeld van Gods eeuwig 

nieuw begin met mensen, beeld van het mysterie van de opstanding; de 

opstanding die wij vannacht vieren en verkondigen. 

 

Intocht van het Licht 

v. Wachters op de morgen,  

hoe ver is de nacht? 

 

Ontwaak wie nog slaapt  

en sta op uit de dood! 

   

Ontwaak en sta op,  

uw licht is opgegaan! 

 

Gebed en belijdenis 

Eeuwige God, Schepper van hemel en aarde,  

U hebt het licht dat door U is geschapen  

bestemd om vooruit te wijzen naar U,  

naar uw lichtende waarheid,  

naar uw liefde en uw goedheid. 

U hebt tot de duisternis gesproken en er was licht.  

In de vuurzuil bent U uw volk voorgegaan  

door duisternis en woestijn.  

Wij loven U omwille van het vuur van uw nabijheid. 

 

Christus, gisteren en heden, 

Begin en Einde – Alfa en Omega, 

Hem behoren tijd en eeuwigheid, 

heerlijkheid en heerschappij, 

in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

 

 



Het Licht wordt binnengedragen 

Tijdens het binnendragen van de nieuwe Paaskaars wordt Lied 598 

gezongen en meerdere keren herhaald 

 
 

 

 

LEZINGEN VAN DE PAASNACHT 

 

Schepping 

stem: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 

v.: Dit is de nacht waarin wij gedenken dat hemel en aarde zijn geschapen. 
 

Genesis 1, 1-3  
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest 

en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde 

over het water. 3 God zei: “Er moet licht komen” en er was licht.  



Lied 601, 1 

 
 

Uittocht en doortocht 

stem: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 

v.: Dit is de nacht waarin wij gedenken dat de eeuwige Israël heeft 

uitgeleid uit Egypte. 

 

Exodus 14, 21-31 
21 Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee 

terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te 

laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet, 22 en 

zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts 

en links van hen rees het water op als een muur. 23 De Egyptenaren 



achtervolgden hen, alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters 

gingen achter hen aan de zee in. 24 Maar in de morgenwake keek de HEER 

vanuit de vuurzuil en de wolkkolom neer op het Egyptische leger en zaaide 

paniek onder hen. 25 Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de 

Egyptenaren de grootste moeite hadden om vooruit te komen. ‘Laten we 

vluchten’ riepen ze. ‘De HEER steunt de Israëlieten, hij strijdt tegen ons!’ 26 

De HEER zei tegen Mozes: “Strek je arm uit boven de zee; dan stroomt het 

water terug, over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters.” 27 

Mozes gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee 

terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water 

tegemoet, de HEER dreef hen regelrecht de golven in. 28 Het 

terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao, al zijn 

wagens en ruiters, die achter de Israëlieten aan de zee in gereden waren; 

niet een van hen bleef in leven. 29 Maar de Israëlieten waren dwars door de 

zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en links van hen het water als 

een muur omhoogrees. 30A Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de 

handen van de Egyptenaren.  
 

Lied 350, 1 en 5 

 

 

5. Met Noach en zijn regenboog, 

Mozes die uit Egypte toog 

en Jona uit het hart der zee, 

bidt heel uw kerk aanbiddend mee. 



Herleven 

stem: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 

v.: Dit is de nacht waarin wij waken en uitzien naar bevrijding. Een nacht 

van hoop op een nieuw begin, hoop op vrede en gerechtigheid. 

 

Ezechiël 36, 24-28 
24 ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit die landen en laat 

je naar je eigen land terugkeren. 25 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten 

om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. 26 Ik zal 

jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart 

uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. 27 Ik zal 

jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en 

mijn regels in acht nemen. 28 Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je 

voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. 

 

Psalm 103, 1  

 
 



Gebed 
 

Pianomuziek: Edvard Grieg, Takk (Dankbaarheid) uit Lyrische stukken, 

op. 62 nr. 2.      

Tijdens de muziek wordt het water in het doopvont gegoten 
 

DOOPGEDACHTENIS 
 

Inleidende woorden  

 

Doopgedachtenis en doopgebed 

 

Lied 686, 2 en 3 

 



3. De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit 

in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi 

wat Gij begonnen zijt. 

 

HET PAASEVANGELIE 

 

Marcus 16, 1-8 (Nieuwe Bijbel Vertaling) 

1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de 

moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. 2 Op de 

eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na 

zonsopgang, naar het graf. 3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de 

steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4 Maar toen ze opkeken, 

zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. 5 

Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede 

jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6 Maar hij zei tegen hen: ‘Wees 

niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is 

opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was 

neergelegd. 7 Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij 

gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft 

gezegd.”’ 8 Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want 

ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat 

ze tegen niemand iets zeiden. 

 

v. De Heer is opgestaan! 

g.: De Heer is waarlijk opgestaan! 

 

 



ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied 632, 1

 
 

Zegen 
 


