
 
 
 

PAASWAKE   
op Stille Zaterdag 16 april 2022  

om 21.30 uur in de Oosterkerk 

 

 

 
 
HET LICHT DOORBREEKT DE DUISTERNIS 
 
Het is donker en stil 

 
Stem: 
Het is stil, hier in de kerk is het stil. 
In de wereld is het stil, doodstil. 
De duisternis, de nacht is om ons heen. 
Onze adem stokt. 
Waar vinden we vaste grond, 

opheldering van ons nacht, 

levenslicht? 
 
De cantorij zingt:   Lied 594 (tot ‘uw licht is opgegaan!’)  
 
Stilte 
 

Binnenkomst van het licht: 
De nieuwe Paaskaars wordt naar binnengedragen.  
Een diaken loopt voorop met de brandende Paaskaars.  
Daarna volgen de voorganger en andere ambtsdragers.  
Op drie momenten (achterin - in het midden – voorin) wordt gezongen:  
‘Licht van Christus’, uit Lied 594 (1e keer: solo voorganger, 2e en 3e keer: cantorij).  

De gemeente respondeert dit vers. 
 

Het licht wordt doorgegeven, totdat alle kaarsen branden 
De cantorij begint met het zingen van lied 598, daarna volgt de gemeente. We zingen het lied 
afwisselend in het Frans en in het Nederlands. 
 
Lichthymne (staand):   Lied 600  allen: 1, 3 en 5  cantorij: 2 en 4 

U kunt nu uw kaars doven. Als u hem wilt laten branden, dan kun u de brandende kaars 
voorzichtig en rechtop in uw hand houden, zo lang als u wilt.  



 

(De lampen branden gedimd.) 
 
VERHALEN EN LIEDEREN OVER  SCHEPPING EN BEVRIJDING 
 

Groet 

v: De Heer zal bij u zijn!     

g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 

 
Openingsgebed 
 

Korte inleiding op de schriftlezingen 
 
Lezing:   Genesis 1: 1-5, 14-19  

Zingen:   Lied 162  cantorij: 1, 3 en 5 allen: 2, 4 en 6 
 
Lezing:   Exodus 14: 26-15:1a 
Zingen:  Lied 606 

 
Korte stilte 
 
Lezing:  Jesaja 55: 1-3 
Zingen:   Lied 327  1e keer cantorij, 2e keer allen 
Lezing:  Jesaja 55: 6, 10-11 

Zingen:   Lied 327  1e keer cantorij, 2e keer allen  
Lezing:  Jesaja 55: 12-13 
Zingen:   Lied 327  1e keer cantorij, 2e keer allen  
 

Lezing:   Kolossenzen 3: 1-4 
Zingen:   Lied 271  cantorij: 1 en 2  allen: refrein 
 

                                 DOOPGEDACHTENIS 

Het water wordt uitgegoten  
v: Water van de doop om ieder die gedoopt is daaraan te herinneren,  
  hoe lang of kortgeleden ook. 
  Water van de doop om ons in deze nacht te doen beseffen  
  wat het betekent gedoopt te zijn. 
  Water van de doop: water uit de diepte, water van redding,  
  water dat doet ondergaan, water dat doet leven.  
 
Zingen:  Lied 351 
 
Geloofsbelijdenis: afwending en toewending (allen gaan staan) 
 

v:  In de doop zijn wij met Christus begraven 
  om met Hem ten leven te worden gewekt. 
  Daarom vraag ik u  
  die uw doop wilt gedenken 
  en u die uw geloof wilt belijden: 
g:   Ja, dat wil ik 
 

v:  Wilt u zich verzetten 
  tegen alle gedachten en handelingen 
  die aanzetten tot haat en bedrog 
  en mensonwaardig zijn 
  en u van het geloof afhouden? 
g:   Ja, dat wil ik 
 

v:  Wilt u zich verzetten 



  tegen alles wat mensen van elkaar vervreemdt 
  en de harten koud maakt als steen, 
  wat mensen verdrukt en om het leven brengt, 
  alles wat voert tot de dood? 
g:   Ja, dat wil ik 
 

v:  Wilt u zich verzetten 
  tegen alle handelingen 
  die de schepping vernietigen 
  of in gevaar brengen? 
g:   Ja, dat wil ik 
 

v:  Gelooft u in God de Vader, 
  die ons allen geschapen heeft? 
g:   Ja, ik geloof in God de Vader 
   Schepper van al wat leeft 
   en die de aarde heeft toevertrouwd 
   aan alle mensen. 
 

v:  Gelooft u in Jezus Christus, 
  die zich gaf om ons te bevrijden? 
g:   Ja, ik geloof in Jezus Christus 
   die gekomen is om ons heel te maken 
   en ons te bevrijden van alle machten  
   en krachten die ons beheersen 
v:  Gelooft u in de Heilige Geest, 

  die ons leven van dag tot dag vernieuwt?  
g:   Ja, ik geloof in de Geest van God 
   die werkt in en door allen 

   die zich toekeren naar de waarheid. 
   Ik geloof dat de Geest de gemeenschap van  
   gelovigen bezielt tot medemenselijkheid en    
   eenheid. 
   Ik geloof in de belofte van God 
   dat Hij uiteindelijk zal vernietigen 
   de macht van de zonde in ons allen 

   en dat Hij op zal richten 
   het rijk van gerechtigheid en vrede 
   voor de hele mensheid. 
   Amen. 

 
Wij gaan zitten 

 
Opmaat naar het paasevangelie 
 
Allen gaan staan  
 
Lezing van het Evangelie van de Opstanding:  Lucas 24: 1-11 
(Alle lampen gaan aan.) 

 
Paasgroet:  

v: De Heer is opgestaan! 
g: JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
 HALLELUJA! 

 
Zingen: Lied 632  

 
Wij gaan weer zitten 
 
Gebeden 
Stil gebed 



Gezongen ‘Onze Vader’: Lied 369b  

 

Wij ontsteken onze kaarsen weer en vormen een kring.  

 

Paaslied (staande):   Lied 624 
  

ZENDING EN ZEGEN 

 

Zegen    V:………. 
             A: AMEN 
 

Daarna zingen wij in de kring een aantal malen ‘Jezus U bent het licht in ons leven’ 

(Taizé) en brengen vervolgens het licht zingend naar buiten, de wereld in… 

 
 
 

 
 
...................... 
Voorgangers:   ds. Iemke Epema en ds. Hans Tissink 
Organist:  Rudie Altelaar 
m.m.v.   de cantorij van de Adventskerk en de Zwolse cantorij  
 


