De drie dagen van Pasen

PAASWAKE

Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus

Laurentiuskerk, 16 april 2022
Het vuur is ontstoken op de Ginnekenmarkt.
cantorij
1 O diepe nacht die ons omringt,
de wereld in uw duister dwingt,
het licht van Christus kleurt de lucht,
Hij komt, Hij jaagt u op de vlucht.

3 U Christus kennen wij alleen,
U zoekt ons zingen, ons geween.
Zie ons in eenvoud voor U staan,
o Heer, neem onze harten aan.

2 De aarde die in ’t donker lag,
komt in zijn zonlicht aan de dag.
Alles krijgt kleur en glans en licht
in ’t stralen van zijn aangezicht.

4 Zoveel is zwart van kwaad en pijn.
Maak door uw licht de wereld rein.
O ster die in de hemel staat,
verlicht ons met uw licht gelaat.

5 Aan God de Vader in zijn troon,
en aan zijn eengeboren Zoon,
zij met de Geest wiens troost ons leidt,
de lof en eer in eeuwigheid.
Bij de ingang van de kerk houdt de voorganger de paaskaars vast en zegt:
Christus, gisteren en heden,
Begin en Einde - Alfa en Omega,
Hem behoren tijd en eeuwigheid,
heerlijkheid en heerschappij,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
De paaskaars wordt ontstoken aan het vuur.
Het licht van Christus
die in heerlijkheid verrezen is,
moge de duisternis
uit ons leven verdrijven.
De duisternis is voorbijgegaan,
de dag is aangebroken:
de zon der gerechtigheid
gaat over ons op.
Amen.

HET LICHT
Terwijl het licht wordt binnengedragen gaan allen staan en zingen, telkens een halve
toon hoger:

De paaskaars wordt op de kandelaar geplaatst; alle kaarsen worden ontstoken.
Allen blijven staan als cantorij en allen in beurtzang zingen:
DE LOF VAN HET LICHT

Refrein 1. cantorij; 2. allen

cantorij Vol vreugde zij ook de aarde,
omstraald door zulk een heerlijkheid!
De glorie van de eeuwige Koning!
Heel de aarde zij vol vreugde,
daar alle duister thans verdreven is.
Vol luister straalt de kerk van God op aarde,
en juichend klinken paasgezangen.
Laat ook onze eigen tempel luide
weerklinken van ons jubellied.
allen
Laat juichen...
allen gaan zitten

DE LEZINGEN
EERSTE SCHRIFTLEZING
PSALM 33:2

Genesis 1,1-5

allen:

Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde
overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hemelen hoog verheven,
vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.
GEBED
v.
a.

besloten met:

Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

TWEEDE SCHRIFTLEZING
LIED

Exodus 14,24 – 15,1
151: ‘Het lied van Mozes’ - allen

4 De volken der aarde gaan eind'lijk verstaan
wat Gij hebt gedaan.
Hun leiders die bouwen op list en geweld
verstommen en zwijgen ontsteld.
Totdat Gij uw volk dat Gij zelve formeert,
totdat Gij het volk dat tot U zich bekeert
het land van belofte hebt binnengebracht,
vergaan door het diepe geheim van de macht
de vliegende vaandels en blinkende zwaarden,
de wagens en paarden.
5 Ik zing voor de Heer. Hij is koning voorgoed
en dwars door de vloed
geleidt Hij de zijnen. Zijn goddelijk spoor
gaat zelfs in de zee niet teloor:
de zee van zijn toorn die de zonde verzwelgt,
het water en bloed dat de zonden uitdelgt.
Zo gaat het van doodszee naar levensjordaan,
en zingende moeten het water in gaan
met slaafse ellende en vorst'lijke waarde
de mensen der aarde.
GEBED
v.
a.

besloten met:

Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

DERDE SCHRIFTLEZING

Ezechiël 37, 1-14

LIED
cantorij

929
Zoals de regen onverwacht
een moede aarde op nieuwe krachten brengt,
zoals een bedding leeg en dor
plotseling volstroomt en leven brengt,

1. cantorij; 2. allen

cantorij

allen

GEBED
v.
a.

Zoals het daglicht te middernacht
zo onvoorstelbaar ondenkbaar lijkt,
maar in de morgen stralend nieuw
de zon weer opgaat, de nacht aan banden legt, –

besloten met:

Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

VIERDE SCHRIFTLEZING
PSALM
allen

Sefanja 3,12-20
126A

c. Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde.
a. Refrein
c. Breng ons dan thuis, keer ons tot leven
zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.
a. Refrein
GEBED
v.
a.

besloten met:
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

v.
a.

allen gaan staan
Halleluja. Christus is opgestaan!
Christus is waarlijk opgestaan. Halleluja, halleluja, halleluja

GLORIA

GEBED VAN HET FEEST

O God, die deze allerheiligste nacht verlicht
door de luister van de verrijzenis van uw Zoon,
geef ons, dat wij die zijn gedoopt in zijn dood
met Hem mogen opstaan ten leven,
opdat wij nieuw geboren naar lichaam en ziel
uw gemeente mogen dienen

en aan U toegewijd mogen leven.
Door Jezus Christus, onze Heer,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen. (gezongen)
ALLELUJA 338K

v
a

Verheugt u allen want de Heer is waarlijk verrezen!
Laat ons juichen en zingen.
Halleluja, halleluja, halleluja.

PAASEVANGELIE Lucas 24,1-10a
v
a

U komt de lof toe,
(339C - gezongen)
U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
allen gaan zitten

LIED 628: 1, 4, 5 en 6 - allen

2 De loze woorden zijn verstomd,
de wereld die op adem komt
zingt met de vogels in de lucht
dat nu de nacht is weggevlucht,
halleluja.
4 Hij heeft de zegel weggedaan,

3 Geen vlammend zwaard verspert de weg,
de engel die het voerde zegt
dat alle leed geleden is
omdat de Heer verrezen is,
Halleluja!
nu kunnen wij zijn woord verstaan,

zijn graf is als een open boek,
de windsels liggen in de hoek,
halleluja!
5 O dood, die Hem ontkomen liet,

Hij neemt bezit van uw gebied,
zijn heerschappij gaat in en uit
door al de deuren die men sluit,
halleluja!

6 Wij willen zingen dat Hij leeft,
Hij leeft die God gehoorzaamd heeft,
zijn graf staat ledig in de tijd,
het is een mond vol zaligheid,
halleluja!

DOOPGEDACHTENIS
De diaken giet water in de doopvont.
v.

Nu het Paasfeest is begonnen,
willen we onze doop gedenken als de weg ten leven
waarop Christus ons is voorgegaan
en willen wij tegenover God en elkaar
onze doopgelofte vernieuwen.

HERNIEUWING VAN DE DOOPGELOFTEN VAN ALLEN DIE GEDOOPT ZIJN
allen staan
v.

a.

Broeders en zusters,
in de doop zijn wij met Christus begraven
om met Hem ten leven te worden opgewekt.
Daarom vraag ik ú, die in deze nacht uw doop wilt
gedenken
uw stem te verheffen en mij antwoord te geven:
Wilt u de HEER, uw God dienen
en naar Zijn stem alleen horen?
Ja, dat wil ik
Wilt ge u verzetten tegen alle machten
die als goden over ons willen heersen?
Ja, dat wil ik
Wilt u ieder slavenjuk afwerpen
en leven in de vrijheid van Gods kinderen?
Ja, dat wil ik
Schaamt u dan niet de Christus te belijden,

want het evangelie is een kracht Gods
tot behoud van ieder die gelooft;
en antwoordt in gemeenschap
met de kerk van alle eeuwen:
Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde?
Ja, ik geloof.
Gelooft u in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden?
Ja, ik geloof.
Gelooft u in de heilige Geest;
gelooft u de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden,
de opstanding des vleses en het eeuwige leven?
Ja, ik geloof.
DOOPGEDACHTENIS
Allen die gedoopt zijn, kunnen naar voren komen en met water een kruisteken
maken op voorhoofd, borst en schouders als teken van het beamen van de doop.
Wie niet gedoopt is, kan een zegen ontvangen.
Allen vormen aansluitend een kring voor het vieren van de Maaltijd van de Heer.
Intussen zingen we Lied 351

cantorij
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.

allen

allen
3 De dood van één voor allen
werd vruchtbaar in de tijd,
het zaaizaad is gevallen,
het loopt op oogsten uit.

De zondvloed is voorbij,
ziedaar de nieuwe oever,
een duif koert in het lover,
dit is de overzij.

als allen een plaats hebben in de kring:
v.
Moge de levende God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons heeft doen herboren worden
uit water en heilige Geest
en ons vergeving heeft geschonken van onze zonden,
ons door zijn genade bewaren
tot eeuwig leven in Christus, onze Heer.
Amen

VREDEGROET
v

a.

MAALTIJD VAN DE HEER

De verrezen Christus kwam en stond tussen zijn leerlingen
en zei: ‘Vrede zij met jullie’.
De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Halleluja!
De vrede van de Heer zij altijd met u!
Zijn vrede ook met u. Halleluja!

Joh. 20, 19.20

We dekken de tafel en dragen de gaven aan.
1 cantorij; 2 allen (en net zo lang tot de tafel gereed is)

GEBED OVER DE GAVEN
Sterke God,
Gij hebt uw Zoon opgewekt uit de dood.
In hem vernieuwt Gij heel uw schepping.
Wij bidden U
dat wij in deze gaven van brood en wijn
Hem herkennen mogen als de Opgestane Heer,
die heerst over leven en dood,
vandaag en alle dagen,
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
TAFELGEBED

Vol vreugde om onze redding,
O God van al wat bestaat,
zeggen wij U dank door Jezus Christus.
Gij sprak: ‘Er zij licht’
en er was licht.

a

Uw licht schijnt in onze duisternis.
Het is om U dat de aarde leven voortbrengt
in al zijn verscheidenheid.

a

Christus is verrezen uit de doden.
Liefde heerst weer alom.
Tijd en ruimte, alles is Hem onder zijn voeten gesteld.
Daarom, met al uw getuigen
die ons aan alle zijden omgeven,
talloos als de sterren aan de hemel,
prijzen wij U om uw schepping
en danken wij U voor onze roeping,
vanuit de grond van ons hart,
verheugd en vol liefde:

Gezegend zijt Gij, heilige God, in uw Zoon,
die de voeten van zijn leerlingen waste.
‘Ik ben onder u’, zei hij, ‘als iemand die dient’ .
In de nacht voordat hij stierf,
nam Hij brood en dankt U,
Hij brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei:
Neemt, eet, dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt.
Na de maaltijd nam Hij de beker en dankte U,
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:
Drink hieruit.
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten voor u, vergoten voor allen,
tot vergeving van zonden.

Doe dit om mij te gedenken.
Met dit brood en deze wijn
gedenken wij daarom uw goedheid voor ons.
Zend uw heilige Geest,
dat wij die het lichaam van Christus ontvangen,
ook werkelijk het lichaam van Christus mogen worden;
dat wij die zijn beker delen,
kracht opdoen uit de ene ware wijnstok.
a

Want Gij, enige en hemelse God, maakt alles nieuw;
Gij zijt het begin en het einde,
de eerste en de laatste.
Amen
Onze Vader die in de hemel 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
zoals ook wij onze schuldenaars 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
in eeuwigheid. Amen.

COMMUNIE
We breken en delen brood en wijn in de kring, terwijl we zingen:
LIED 642 - allen

2 Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

5 De donkere weg die Hij betrad
komt uit in ’t hemelrijk,
en wie Hem volgen op dat pad,
worden aan Hem gelijk.

3 Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:
een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.

6 Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al
getroost en wanhoop niet:
een weerzien zonder einde zal
verzoeten uw verdriet.

4 Ten onder ging de sterke dood,
ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

7 Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

8 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.
PSALM 117D ( 1. cantorij; 2. allen – zolang we brood en wijn delen)

GEBED NA DE MAALTIJD
Heer, laat over ons uw Geest van liefde komen.
Maak allen één van hart
die zich met U verbonden weten
en verzadig hen met de gaven
die Gij in deze paasviering hebt geschonken.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

ZENDING EN ZEGEN
v.
a.

Gaat heen in de vrede van de Heer. Halleluja
God zij lof en dank. Halleluja.

ZEGEN beantwoord met: Amen (gezongen)
SLOTLIED: PSALM 150
allen
O praise ye the Lord! Praise him in the height
Rejoice in his word, ye angels of light
Ye heavens adore him by whom ye were made
And worship before him, in brightness arrayed
cantorij
O praise ye the Lord! Praise him upon earth
In tuneful accord, ye sons of new birth
Praise him who has brought you his grace from above
praise him who has taught you to sing of his love
allen
O praise ye the Lord, all things that give sound
Each jubilant chord, re-echo around
Loud organs, his glory forth tell in deep tone
And sweet harp, the story of what he hath done
O praise ye the Lord! Thanksgiving and song
To him be outpoured all ages along
For love in creation, for heaven restored
For grace of salvation, O praise ye the Lord!
ORGELSPEL

Christ Lag in Todesbanden, Johann Sebastian Bach
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