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Paaswakeliturgie 20 april 2019 

Oude Jeroenskerk Noordwijk 
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In de Paaswake komen alle aspecten van de paasviering samen: 

lijden, sterven en opstanding. Het is het hoogtepunt en de afsluiting 

van de Drie Dagen van Pasen. Aan het gebeuren van de Paasnacht is 

heel het christelijk geloof ontsprongen. 

 

De viering, zoals wij die vanavond vieren, staat geheel in het teken 

van de opstanding en begint met de Lof van het Licht, het aansteken 

en de intocht van het paaskaars, verbonden met de lofzang waarin 

Christus wordt bezongen als het licht dat alle duisternis overwint. 

 

De elementen van de Paaswake zijn: het licht, de lezingen uit Thora 

en Profeten, doopgedachtenis, herinnering aan het laatste avondmaal 

en viering van de opstanding in de proclamatie van het evangelie, dat 

uitloopt op bidden en delen en opnieuw op weg gaan met de zegen.  

 

Zo vormt de gemeente in deze nacht een kring van concentratie rond 

het hart van het christelijk geloof en de kern van haar eigen bestaan. 

Op Eerste Paasdag wordt dit hoogfeest dan in alle vreugde verder 

gevierd in de Paasmorgendiensten en deze vreugdetijd strekt zich uit 

tot de vijftigste Paasdag: Pinksteren. 

 

 

De kleur is wit, de kleur van het feest van de opstanding. 

 

Voorganger: ds. Simon Dingemanse 

Cantor-organist: Jaco van Leeuwen 

m.m.v. het Vesperkoor 
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De kerk is schaars verlicht 

 

Een ieder heeft een wakekaarsje ontvangen 

 

Er heerst de stilte van de Stille Zaterdag 

 

 

STILTE IN HET DONKER 

 

Gebed dat ons wakker schudt  

   

Vg: God van licht en leven, 

 laat de nacht toch voorbijgaan! 

 Dat het duister van de dood ons niet gevangen houdt! 

 Laat het licht van Christus over ons opgaan, 

 dat de nieuwe dag aanbreekt  

 en de zon van gerechtigheid over ons opgaat!   

A:    Amen. 

 

Zingen: Stil ligt de tuin rondom het witte graf    

  (lied 592) koor:1; a:2,3 

 

Koor: 

 Stil ligt de tuin rondom het witte graf 

 waar zich de Heer voor ons verloren gaf. 

 Vrouwen en vrienden gaan rouwend in het zwart. 

 Zwaar als een steen weegt droefheid op hun hart. 

 Hoop is vervlogen en vriendschap weggevlucht. 
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 Alles wat leeft, ja heel de schepping zucht. 

 

Allen: 

 

 
 

 Eeuwige, uw gerechtigheid is groot. 

 Wek uw Gezalfde, wek Hem uit de dood. 

 Mogen wij hopen dat bij de dageraad 

 wij Hem herkennen als Hij voor ons staat? 

 Wordt dan uw hemelse vrederijk gesticht 

 hier op de aarde in het morgenlicht? 
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DE INTOCHT VAN HET LICHT 

 

(gemeente gaat staan) 

 

Terwijl de nieuwe brandende Paaskaars wordt 

binnengedragen door de diaken,  

wordt lied 594 gezongen (solo, koor en allen): 

 

Solo  Wachters op de morgen, hoever is de nacht? 

Koor Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood! 

Solo Wachters op de morgen, hoever is de nacht? 

Koor Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood! 

Solo Wachters op de morgen, hoever is de nacht? 

Koor Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood! 

Koor Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan! 

 

 
 



 

6 

 

De Paaskaars wordt op de standaard gezet en het licht 

wordt uitgedeeld en doorgegeven. 
 

Zingen: Licht, ontloken aan het donker (lied 600)  
 

Koor:  1 Licht, ontloken aan het donker, 

  licht, gebroken uit de steen, 

  licht, waarachtig levensteken, 

  werp uw waarheid om ons heen! 

Allen: 

 
 

Koor: 3 Licht, aan liefde aangestoken, 

  licht, dat door het donker brandt, 

  licht, jij lieve lentebode, 

  zet de nacht in vuur en vlam! 

 

Allen: 4 Licht, verschenen uit den hoge, 
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  licht, gedompeld in de dood. 

  licht, onstuitbaar, niet te doven, 

  zegen ons met morgenrood! 

 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! 
 

(Er komt meer licht in de kerk; gemeente gaat zitten; wie wil kan zijn 

kaarsje doven). 

 

DE LEZINGEN 
Nu volgen de lezingen, waarin tot uitdrukking komt hoe God in verleden en 

heden zijn volk steeds weer bevrijdt uit de macht van nood en dood. 

 

Het verhaal van de schepping (gezongen en gelezen ) 

   (t. Hans van Leeuwen, Zingt Jubilate 820) 

 

Genesis 1: 1 - 5 (gezongen; m. gez. 10 oude liedboek) 

Koor: 
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Genesis 1: 6 - 13 (gelezen) 

 

Genesis 1: 14 - 19 (gezongen door allen) 

 

   En de lampen aan de hemel 

   houden over ons de wacht, 

   zij vertellen ons van feesten, 

   zomer, winter, dag en nacht. 

   Alle sterren en de grote   

   zon en maan 

   geven ieder jaar de tijd van  

   Pasen aan. 

 

Genesis 1:. 20 - 31 (gelezen) 

 

Genesis 2: 1 - 4    (gezongen door allen) 

 

Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. 

   Heel de aarde was versierd. 

   Alles heeft God ons gegeven 

   en toen heeft Hij feest gevierd. 

   En de mensen mochten spelen 

   om Hem heen. 

   Daarom zingen wij de dagen 

   één voor één. 

 

 

Het verhaal van de uittocht 

 

Lezing: Exodus 14: 21 - 25  
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Zingen: De koning van Egypteland (lied 169) 

     verzen gezongen door koor 

     refrein gezongen door allen 

 

 
 

Koor: 2. Hun ruiters zaten hoog te paard, 

 hun wagens reden snel. 

 Maar hoger nog verheven is 

 die streed voor Israël. 
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A: refr. Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 

 het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 

 Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 

 het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 

Koor: 3. De aarde dreunde van geweld, 

 de lucht zag zwart van stof. 

 Maar met ons was de sterkste held. 

 Zing, Israël, zijn lof. 

A: refr. Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 

 het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 

 Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 

 het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 

 

Koor: 4. Zijn adem baande ons een pad, 

 de wind werd bondgenoot. 

 De vijand echter vond zijn graf 

 in ’t water van de dood. 

Allen refrein… 

 

Koor: 5. Voor altijd worden man en paard 

 verzwegen in de vloed. 

 Maar rondom is de naam vermaard 

 van Hem die wonderen doet. 

Allen refrein… 

 

Koor: 6. Loof nu de Heer met snarenspel 

 en hef de tamboerijn, 

 want Hij verloste Israël. 

 Geprezen moet Hij zijn. 

Allen: refrein… 

 

 

Profetenwoorden 
 

Lezing: Jesaja 55:1 - 3 
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Zingen: Lied 399  (1x door koor, daarna 2x door allen) 

 

 
 

Lezing: Ezechiël 37: 12 - 14 

 

Zingen: Lied 610: 3-koor; 4-allen; 5-koor; 6-allen  

 

Koor: 3.  Zijt Gij het, Heer, 

 die weet wanneer 

 wij ooit zullen herleven? 

 Met uw adem kunt Gij toch 

 ons het leven geven? 

 

Allen: 4.  Kom dan en spreek 

  Uw woord en breek 

  zo onze graven open. 

  Wil ons met de Geesteskracht 

  van uw adem dopen. 

    

Koor: 5.  Wek ons voorgoed!   

  Zet met uw gloed         
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  ons recht op onze voeten.        

  Vol van leven zullen wij        

  't morgenlicht begroeten.        

Allen: 6.  Blaas met uw Geest 

 in ons het feest 

 dat allen zal verwarmen. 

 Open ons het vergezicht 

 op uw groot erbarmen! 

 

 

DOOPGEDACHTENIS 

 

Lezing: Romeinen. 6:3 en 4 

 

Een diaken giet water in de doopvont, terwijl de Paaskaars boven de 

doopvont wordt gehouden. 

 

Doopgebed 
 

Verzaking en geloofsbelijdenis   
(gemeente gaat staan) 

voorg) Wilt U de Eeuwige, uw God, dienen 

  en naar zijn stem alleen horen? 

(allen) Ja, dat wil ik! 

 

(voorg) Wilt u zich verzetten tegen alle machten 

  die als goden over ons heersen? 

(allen) Ja, dat wil ik! 

 

(voorg) Wilt u elk slavenjuk afwerpen 

  en leven in de vrijheid van Gods kinderen? 

(allen) Ja, dat wil ik! 

 

(voorg) Schaamt u dan niet Christus te belijden 

  want het evangelie is een kracht Gods 
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  tot behoud van ieder die gelooft. (Rom 1:16) 

  en antwoordt in gemeenschap  

  met de kerk van alle eeuwen: 

(voorg) Gelooft u in God de Vader, onze Schepper en Bevrijder? 

(allen) Ik geloof! 

(voorg) Gelooft u in Jezus Christus zijn Zoon, 

  onze gekruisigde en opgestane Heer? 

(allen) Ik geloof! 

(voorg) Gelooft u in de Heilige Geest,  

  die ons leven vernieuwt? 

(allen) Ik geloof!    (gemeente gaat zitten) 

 

Wie wil, kan naar voren komen om de zojuist uitgesproken belijdenis 

te bevestigen door met water uit de doopvont een kruisje op het 

voorhoofd te ontvangen. Ondertussen is er orgelspel. 

 

Zingen: Ter afsluiting van de doopgedachtenis - Lied 358  

     1,3: koor; 2,4,5: allen  

 

Koor: 1. Water, water van de doop, 

 taal en teken van de hoop: 

 zie wij komen bij u staan, 

 wijs ons Gods beloften aan! 

Allen: 
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Koor: 3. Water, water van de Nijl, 

 draag het scheepje van het heil – 

 biezen mandje in het riet: 

 God vergeet de zijnen niet! 

 

Allen: 4. Water, water der Jordaan, 

 alle schuld is weggedaan, 

 onze zonden draagt de Heer, 

 zie: de duif daalt op Hem neer! 

 

           5. Water, water van de doop, 

 uit uw bron ontspringt de hoop: 

 God bevrijdt en Hij geneest – 

 lof zij Vader, Zoon en Geest! 

 

DANKEN EN DELEN 

 

Gebed van het feest 
(voorg.)  Laat ons bidden 

   ...gebedsstilte... 

 (voorg.)   Gij die deze heilige nacht hebt verlicht... 
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   ...leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 

(allen)  Amen 

 

Een brood en een beker wijn worden op tafel gezet als herinnering 

aan het laatste avondmaal op Witte Donderdag 

 

Lezing Paasevangelie: Lucas 24:1-12 

 

Koorzang: The Easter Song of Praise – Richard Shephard (*1949) 

 
Sing choirs of heaven! 

Let saints and angels sing! 

Around God's throne exult in harmony! 

Now Jesus Christ is risen from the grave! 

Salute your king in glorious symphony. 

Sing choirs of earth! 

Behold your light has come! 

The glory of the Lord shines radiantly, 

Lift up your hearts, 

for Christ has conquered death! 

The night is past the day of life is here! 

  

Sing church of God! 

Exult with joy outpoured. 

The gospel trumpets tell of vic'try won! 

Your Saviour lives: he's with you evermore! 

Let all God's people shout the long Amen. Amen. 

 

Gebeden – gezongen litanie ‘Ik zal er zijn’  

          (t. H. Oosterhuis; m. A. Oomen) 

 

Koor:  Alle denkbare en ondenkbare levende zielen 

bevelen wij u aan. 

Gij hebt u toch beschikbaar gesteld. 

Wij mochten u roepen hebt Gij gezegd, 

“Ik zal er zijn” was uw naam. 
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Allen: 

 
Koor:        Gij die gezegd hebt: troost mijn volk 

voor hen die eenzaam tegen de grond gaan 

voor hen die niets meer hebben dan ongeluk. 

Is er geen troost, geen woord dat redt. 

Zijt Gij de vriend die hen omhoog haalt. 

Allen: 
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Koor:   En de doden vergaan in de aarde, 

verstrooid op de wind en onvindbaar, 

en allen die weg zijn gegaan zonder groet. 

Wat heeft met hen gedaan  

hij die nooit varen laat het werk van zijn handen? 

Gij die in den beginne hebt geroepen: 

licht, en de duisternis vluchtte, 

dag en nacht kromp ineen, 

mensen, en uit het onbestaanbare werden wij mensen. 

Allen: 
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Koor: Grondvest opnieuw dit huis vol mensen, deze aarde. 
Allen: 

 

 

Inzameling van de gaven 

 

OP WEG MET DE ZEGEN 

 

(gemeente gaat staan) 

Slotlied: Lied 624 Christus, onze Heer, verrees  a:1,3; koor:2 

 

Allen: 1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja! 

 Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja! 

 Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, 

 bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 

 

Koor: 2. Prijs nu Christus in ons lied, halleluja, 

 die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 

 die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 

 dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja! 

Allen: 3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, 

 heeft verzoening ons bereid, halleluja! 

 Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja! 

 Eng'len jub'len Hem ter eer, halleluja! 
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Wegzending en zegen  A. zingen AMEN 
 

Postludium: Toccata (uit `Esquisses Byzantines`) –  

        Henri Mulet (1878-1967) 

 

 

Wie dat wil, kan na de dienst zijn/haar kaarsje opnieuw aan de 

Paaskaars ontsteken om het licht mee te nemen naar huis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk welkom in de Paasmorgenvieringen! 

 

Oude Jeroenskerk, 10.00 uur, ds. Simon Dingemanse, 

m.m.v. het Protestants Kerkkoor o.l.v. Jaco en Regina van 

Leeuwen 

 

Buurtkerk, 10.00 uur, ds. Petra van der Burg 

m.m.v. een soliste 
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PASEN 

 

                  Een diep verdriet dat ons is aangedaan 

                  kan soms, na bittere tranen, onverwacht 

                  gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, 

                  op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. 

                  Waar onderdijks een stukje moestuin lag 

                  met boerse rijtjes primula verfraaid, 

                  zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 

                  Het wees en wees en keek mij stralend aan. 

                  De maartse regen had het ‘s nachts gedaan: 

                  daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid. 

 

  Ida Gerhardt 

 


