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VOORBEREIDING 
 
Wat vieren we vanavond? 
 

Deze avond gedenken wij de bevrijding uit alles wat duister is. 
 

Wat is dan duister in de wereld? 
 

Dat mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. 
Dat laatsten steeds maar de laatsten blijven. 
Dat moed ontbreekt onrecht te benoemen. 
Dat kinderen geen kind mogen zijn. 
Dat dromen van vrede zijn vervlogen. 
Dat angst mensen tegenover elkaar plaatst. 
Dat de stem van de Levende niet wordt gehoord. 
 

Blijft het altijd duister in de wereld? 
 

Nee. Steeds weer zal het licht van de Levende het duister doen verdwijnen. 
 
Binnendragen van het licht 
 
Zang   Lied 602 
 

Met niets van niets zijt Gij begonnen, 
hebt sprakeloos het licht gezegd, 
de tijd bepaald, het land gewonnen, 
de zeeën op hun plaats gelegd. 
 

De ban der duisternis gebroken 
en het werd morgen, dag na dag, 
een wereld in het licht gesproken, 
een mensheid die beginnen mag. 
 

Geen eind in zicht. Geen rust gevonden. 
Het langste deel nog niet gegaan. 
Geen engel met ons mee gezonden 
om nacht en ontij te verslaan. 
 

Met licht van licht hebt Gij geschreven 
uw boek dat ons het leven redt, 
de woorden van uw trouw gegeven. 
En van dit lied de toon gezet. 
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Groet 
De Eeuwige zal bij u zijn. 
De Eeuwige zal u bewaren. 
 
Bemoediging 
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed  
Eeuwige, 
U die ons tot leven roept. 
Schenk ons Uw Licht van liefde om onze naasten aan te zien. 
Eeuwige, 
leer ons Jezus na te volgen. 
Hij die Licht brengt in de nacht. 
Hij die dood tot leven keert. 
Stel ons open voor elkaar. 
Laten we elkaar het Licht in de ogen gunnen. 
Amen 
 
 
DELEN VAN HET LICHT 
 
Licht ontstoken aan nieuw leven,  
mensenkind geroepen aan het licht. 
Licht dat zich laat delen,  
oneindig, 
ontelbaar zijn Gods kinderen. 
Ontvang Gods licht. 
Laat het schijnen in ons hart. 
 

(Licht wordt gedeeld) 
 
Zang   Lied 30: 2 en 5 
 

Hef tot zijn eer een lofzang aan, 
gij die de Heer zijt toegedaan. 
Zijn gramschap duurt een kleine tijd, 
een leven zijn goedgunstigheid. 
Die wenend ’s nachts is neergezegen 
gaat met gejuich het zonlicht tegen. 
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Gij hebt mijn weeklacht en geschrei 
veranderd in een blijde rei! 
Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan, 
uw vreugdekleed deed Gij mij aan, 
dat ik zou zingen tot uw ere 
in eeuwigheid, mijn God, mijn Here! 
 
Kyrië 
Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld  
en zijn Naam prijzen want zijn liefde heeft geen einde… 
 

Zang   Lied 301a   Kyrie eleison. 
              Christe eleison. 
              Kyrie eleison. 
 
Gloria   Lied 621: 1, 4 en 5 
 

Heerlijk verschenen is de dag 
waarop ons lied niet zwijgen mag, 
want Jezus Christus triomfeert, 
Hij die het graf de rug toekeert. 
Halleluja. 
 

Heel d'aarde, al het schepsel zal 
opstaan in 't zonlicht overal; 
voorbij is nu de droefenis, 
omdat de Heer verrezen is. 
Halleluja. 
 

Ook wij, wij zetten blij van zin 
een stralend halleluja in. 
O Chistus, die verrezen zijt, 
wij prijzen uw aanwezigheid. 
Halleluja. 
 
 
DE SCHRIFTEN 
 
Gebed 
 
Schriftlezing   uit Exodus 14, 15 – 15, 1 
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Zang   Lied 350:  
1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen, 5 vrouwen, 6 mannen, 7 allen 
 

Het water van de grote vloed 
en van de zee zo rood als bloed, 
dat is de aardse moederschoot, 
dat is de diepte van de dood. 
 

Want al het water wast niet af, 
dat wij verzinken in dit graf, 
tenzij de duif die nederdaalt 
ons uit de hoge vrede haalt. 
 

Tot ondergang zijn wij gedoemd, 
als God ons niet bij name noemt, 
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 
door ’t water van de doodsjordaan. 
 

Wij staan geschreven in zijn hand, 
Hij voert ons naar ’t beloofde land. 
Als kinderen gaan wij zingend voort, 
de Vader is het die ons hoort. 
 

Met Noach en zijn regenboog, 
Mozes die uit Egypte toog 
en Jona uit het hart der zee, 
bidt heel uw kerk aanbiddend mee. 
 

Naäman, nu niet meer onrein, 
mag onder uw beminden zijn. 
Ja, alle volken zijn in tel 
bij U, o God van Israël! 
 

Gij heft de aarde aan het licht 
door diepte heen en door gericht, 
eens zal zij bloeien als een roos, 
een dal van rozen, zondeloos! 
 
Binnendragen van het water 
 
Vernieuwing van het verbond   (voorgelezen bij het doopvont) 
 

Heer God, die van het begin de wateren scheidde 
om ruimte te maken voor uw schepping. 
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Laat ons op aarde uw mensen zijn. 
Heer God, die door de wateren van de Rode Zee heen Uw volk Israël deed 
geboren worden. 
Vergeef ons de vrees. 
Hergeef ons de moed. 
Om van u te zijn. 
Geheel en al. 
 

Heer God, die uw Zoon bindt aan ons mensen. 
Bind ons mensen aan uw Zoon. 
Verwek ons tot verwanten van Hem 
door de kracht van Uw Geest. 
Laten we het verbond vernieuwen. 
In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
Ingaande op de doop van onze Heer. 
Ingaande op de Heer van onze doop. 
 

Het doopvont wordt gevuld met water. 
 
Schriftlezing   uit Jesaja 55, 1-11 
 
Zang   Lied 382: 1, 2 en 3 
 

O alle gij dorstigen, kom tot de stromen 
en gij die geen geld hebt, treed nader en eet. 
Ja, zonder uw geld en uw goed moogt gij komen. 
Om niet staat de tafel des Heren gereed 
met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen 
voor al zijn genodigden, groten en kleinen. 
 

Waarom toch uw geld en uw moeite te geven 
voor wat niet verzadigt, het hart niet verblijdt? 
Kom allen tot mij en uw ziel zal herleven 
van spijs en van drank die voor eeuwig gedijt. 
Hier weet gij met harten, met handen en monden 
dat God met zijn volk zich voorgoed heeft verbonden. 
 

O zoek toch de Here, hier wordt Hij gevonden. 
Aanbid Hem en prijs Hem, hier is Hij nabij. 
Nu is het de goede, gezegende stonde. 
Nu maakt Hij van blaam en van smetten u vrij. 
De vallende mensen die nu zich bekeren 
zijn heiligen Gods aan de tafel des Heren. 
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Schriftlezing   uit Mattheus 28, 1-10 
 
Zang  Lied 633: 1 t/m 3 
 

De lichtvorst, de ontluisterde, 
verheft zijn aangezicht, 
de zon die wij verduisterden 
breekt uit in stralend licht. 
 

De glorie van de dageraad 
verleent een hof zijn pracht, 
geweken is het rouwgewaad, 
de smartelijke nacht. 
 

Nu ons een licht is opgegaan, 
gewenteld onze steen, 
komen wij oog in oog te staan, 
niet langer dood-alleen. 

 
GEBEDEN  
 
Voorbeden 
Na ‘zo bidden wij’: Lied 368f 

God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Halleluja. 
 
Stilte, acclamatie 
 
Onze Vader 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij aan anderen vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen 
 
Video uit PaasChallenge 
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Slotzang   Lied 659: 1, 2, 5 en 6 
 

Kondig het jubelend aan, 
laat het de windstreken horen, 
doe het de aarde verstaan: 
God heeft ons wedergeboren! 
 

Zing met een juichende stem, 
adem weer opgetogen, 
dit is Jeruzalem, 
ere zij God in den hoge! 
 

Overvloed, overvloed Gods, 
sprengen van water en leven, 
bloed uit de flank van de rots, 
water en bloed om het even; 
 

daaruit ontspringt ons bestaan, 
zo zijn wij wedergeboren! 
Kondig het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 
 
Zegen  
 

De Eeuwige zij voor je om je de juiste weg te wijzen. 
 

De Eeuwige zij achter je om je in de armen te sluiten 
en te beschermen tegen gevaar. 
 

De Eeuwige zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen. 
 

De Eeuwige zij in je om je te troosten wanneer je verdriet hebt. 
 

De Eeuwige omgeve je als een beschermende muur 
wanneer anderen over je heen vallen. 
 

De Eeuwige zij boven je om je te zegenen. 
Zo zegene God je, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. 
Amen 


