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in stilte beginnen wij
In de stilte van deze nacht…

Psalm 130
150 psalmen vrij – huub oosterhuis
Uit de diepte roep ik jou,
jij, hoor mijn stem.
Doe je oren open, jij en luister
naar mijn stem die om genade smeekt.
Zou jij zonden tellen,
wie zal dan bestaan?
Maar bij jou is vergeving,
zo wil jij gekend zijn.
Ik wacht op Hem en hoop,
mijn ziel wacht op Hem en volhardt.
Ik houd mij aan mijn woord.
Mijn ziel ziet uit naar Hem
zoals wie staat op wacht
uitziet naar de morgen
naar het morgenlicht.
Israel, volhard in Hem
want bij Hem is genade.
Kracht om te bevrijden
is bij Hem, veel kracht.
Hij zal jou bevrijden
Israel,
uit de macht van ongerechtigheid.

Psalm 130 gezongen
constantijn huijgens

De profundis clamavi ad te, Domine;
Domine exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes

in vocem deprecationis meae.
Si iniquitates observaveris, Domine,
Domine quis sustinebit?
Quia apud te propitiatio est;
et propter legem tuam sustinui te, Domine.
Sustinuit anima mea in verbo eius;
speravit anima mea in Domino.
A custodia matutina usque ad noctem
speret Israhel in Domino.
Quia apud Dominum misericordia,
et copiosa apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israhel ex omnibus iniquitatibus eius.

schriftlezing Johannes 1: 1-4
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het
Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor
ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In
het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
LOF VAN HET LICHT

wij begroeten het paaslicht
De paaskaars wordt de kerkzaal binnengedragen.
Eeuwige God,
Schepper van hemel en aarde,
Gij hebt het licht, dat U zelf hebt geschapen
bestemd om vooruit te wijzen naar U,
naar uw lichtende waarheid,
naar uw liefde en goedheid.
Gij hebt tot het duister gesproken
en er was licht.
In de vuurzuil zijt Gij uw volk voorgegaan
door duisternis en woestijn.
Wij loven U omwille van het vuur van uw nabijheid.
Amen.

Christus, gisteren en heden,
Begin en Einde – Alfa en Omega
Hem behoren toe
tijd en eeuwigheid
heerlijkheid en heerschappij,
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

lied 600: 1, 3, 5
1. Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
3. Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!
5. Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!
GEDENKEN VAN GODS GROTE DADEN

inleiding
lied 150 A: 1, 2, 3
1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.
2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

schriftlezing Daniel 3: 13-28
Nebukadnessar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor
de koning waren geleid, voer Nebukadnessar uit: ‘Is het waar,
Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet
vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat
ik heb opgericht? Luister goed, als jullie je bereid tonen om,
zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen
en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb
... Maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke god zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden?’ Sadrach, Mesach
en Abednego zeiden hierop tegen de koning: ‘Wij vinden het
niet nodig, Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden, want

als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit
uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt
hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen
vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt
opgericht.’
Nebukadnessar werd razend, en met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrach, Mesach en Abednego aan. Hij
gaf opdracht de oven zevenmaal heter op te stoken dan men
gewoonlijk deed. En hij beval enkele van de sterkste mannen
uit zijn leger om Sadrach, Mesach en Abednego te knevelen en
in de brandende oven te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen, in
de brandende oven gegooid. Omdat het bevel van de koning
strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego
naar boven brachten door de uitslaande vlammen gedood. De
drie, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de
laaiende oven.
Toen sloeg de schrik koning Nebukadnessar om het hart. Hij
stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: ‘Wij hebben
toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid?’ Zij antwoordden: ‘Zeker, majesteit.’ Hij vervolgde: ‘Maar ik zie vier
mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de
vierde lijkt op een godenzoon!’ Nebukadnessar liep naar de
deur van de brandende oven en riep: ‘Sadrach, Mesach en
Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten,
kom hier!’ Toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit
de vlammen naar buiten. De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze
bekeken de mannen en zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid,
hun jassen waren nog heel, er hing zelfs geen brandlucht om
hen heen.
Nebukadnessar nam het woord. Hij zei: ‘Geprezen zij de God
van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Zij hebben zich op hem verlaten,
zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam
prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God
willen neerknielen of buigen.

gedachte: in het vuur
gebed
lied ‘Soms even’
tekst huub oosterhuis, melodie psalm

65

1. Zijn alsof niet, hart blindgeboren
oor dat geen woord verstaat
hand die niet doet, mond dichtgevroren
ik dat niet opengaat.
De dood gezocht, de nacht verwensen
waarin wij zijn ontwaakt
zijn alsof nooit, alsof niet mensen
voor mensen zijn gemaakt.

2. Zijn alsof toch, op hoop van zegen
een hand die handen groet.
alsof een mens mag overleven,
wel sterft maar niet voorgoed.
Ooit even waar te zijn, ontkomen
aan klacht en troost en schijn
ontwaken, licht geraakt genomen,
gekend zoals wij zijn.

EVANGELIE VAN DE OPSTANDING

gebed van de Paasnacht
orgelmuziek Adagio uit Paasoratorium BWV 249, J.S. Bach
Paasevangelie Marcus 16: 1-7
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en
Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om
hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel
vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze
zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang
van het graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat
de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. Toen
ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 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. 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.”’

3. Zijn – en dat niets mij ooit kan scheiden
Van God die in mij leeft.
Onschendbaar zijn, onnoembaar lijden,
en niets dat reden geeft
en niemand die mijn hoop rechtvaardigt,
en niemand weet van mij
dan Gij alleen die in mij ademt.
Mijn levensdag zijt Gij.
DOOPGEDACHTENIS

inleiding

lied 351: 1
1. In U zijn wij begrepen,
in U zijn wij gedoopt.
Uw dood werd ons ten teken,
uw leven onze hoop.
Nu weten wij voorgoed:
Gij zult ons nooit begeven,
uw lichaam is ons leven,
uw offer is ons bloed.

voorganger
wil je de Heer dienen
door het kwade te bestrijden
en het goede te doen?
allen
ja!
wil je dan,
in verzet tegen de machten,
onze Heer Jezus volgen
in ondergang en opstanding,
hoe diep de weg ook mag gaan?
allen
ja!

zending, zegen en Paasgroet
orgelmuziek Jesus Christ is Risen Today, Alleluia! - Healey Willan

wil je dan opstaan
tot de vrijheid van de liefde,
door eensgezind te zijn,
elkaar tot zegen?
allen
ja!
maak dan in je hart de Messias tot Heer
wees bereid tot
rekenschap en verantwoording
van de hoop die in je is
belijdt je geloof
met je hart en je handen
allen
amen

doopwater uitgegoten
wij overwegen onze doop
lied 833
Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart and live in me.
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.
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