
 

 
De liturgie bevat (bijna) geen muzieknotaties. 
Deze mogen niet zonder toestemming op het 
internet gepubliceerd worden. Wie graag een 
liturgie met liederen en muzieknotatie (voor 
zover die niet in het nieuwe liedboek staan) wil 
ontvangen, kan een mail sturen aan  
keesvanrietschoten@gmail.com 
___________________________________ 
  Woorden bij de symbolische schikking: 

De mist is opgetrokken                                         
Het Licht heeft de ladder in bloei gezet.                  
We zijn ermee verbonden                                       
De weg is weer begaanbaar 
_______________________________________ 
Voortzetting van de paasviering die op Witte 
Donderdag is begonnen. 
Ieder krijgt een kaars en een orde van dienst en 

zoekt een plaats in de donkere kerk. 
Buiten, op het plein naast het Pauluscentrum, 
brandt het paasvuur. Binnen is het donker. 
Binnen is het is stil.  
Zal ons licht gebracht worden? 
Zal er tot ons gesproken worden? 
 
vg  een enkel woord vooraf…… 
 
(lied 594) 
Licht dat terug komt” (t. Marijke de Bruijne, m. 
Anneke Plieger-van der Heide; uit: ‘Als de graankorrel 

sterft…’) door de cantorij: 
 Licht dat terug komt. 

 Hoop die niet sterven wil. 
 Vrede die bij ons blijft. 
 
Terwijl we het vuur doorgeven aan elkaar zingen 
we (eerst de cantorij, als vanzelf gaan we dan 
allen meezingen): 
 Licht! licht! Alles wordt licht! Niets dan 

licht! Overal licht! Alles is licht geworden! 
 
stem   Waarom is deze nacht zo anders dan alle 

andere nachten? 
vg Omdat we vieren dat Gods licht over ons 

is komen schijnen. 
stem Maar het is toch overal donker in de 

wereld? 
vg Juist daarom vieren we deze nacht de 

komst van Gods licht. 
stem  Maar hoe kunnen we vieren wat niet waar 

is? 
vg Door de oude verhalen te horen die ons 

vertellen hoe wat niet waar is toch waar 
wordt. 

 
Lofzang: “Lied aan het licht”: lied 601 (t. Huub 
Oosterhuis, m. Antoine Oomen) 

 
 

 

 
de heilige Schrift: 
 
verhalen waarin het onmogelijke gebeurt 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Genesis 1,1-5 
 
Lied: “Bron van het zijnde”: lied 987 (t. Gert 
Landman, m. Abdij van Orval (refr.) en Gert 
Landman (strofen)) allen refrein: 
 
Schriftlezing: Genesis 22:3-12a   

 
Lied: “Wij zullen leven, God zij dank”: lied 611  
(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 
 

Schriftlezing: Ezechiël 37:1-6  
 
 Ezechiël 1; 2,1; 3,17; 37,1-3 – “Lied van 
Ezechiël” (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard 
Huijbers; Verzameld Liedboek p.362) 
 

Evangelielezing: Lucas 24:1-12 
 
Lied: “Dan zal ik leven” (naar Openbaring 20,13; 
t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen; Liturgische 

Gezangen II,47 

Verkondiging 
 
Lied: “Groen ontluikt de aarde”: lied 625  
(t. John Macleod Campbell Crum, vert. Sytze de 
Vries, m. Frankrijk, 15e eeuw 

Doopgedachtenis 
 
vg De doop zegt dat ieder persoonlijk  
 ondergedompeld wordt in de verhalen van 

Israël,  in de geschiedenis van Jezus. 
 Het zijn onze verhalen geworden. 
 

Het water wordt in het doopvont gegoten en 
gezegend. 
 
Geloofsbelijdenis  allen gaan staan 
 
vg  Grond onder de voeten is ons gegeven, 
 we noemen hem Vader 
 we noemen haar Moeder 

 schepper van hemel en aarde. 
allen Dat geloof ik. 
 
vg  Toekomst is ons gegeven,  
 als in de verhalen van Israël, 
 als in het leven van Jezus, 
 de Zoon. 

allen Dat geloof ik. 
 
 
 
 



 

vg Wind waait ons in de rug, 
 sterker dan alle tegenwind, 
 onoverwinnelijk, de kracht van de Geest.  
allen Dat geloof ik. 
 
 
vg Gemeente van Jezus Christus, 
 met welke naam bent u geroepen tot 

verbondenheid met God? 
 
Ieder zegt hoorbaar zijn/haar doopnamen 
 
Lied: “O God die uit het water”: lied 356 (t. Wim 
van der Zee, m. Arie Eikelboom) Refrein steeds 

door allen. 
Tijdens het naspel van het lied vormen we een 
kring. 
 
Aanhef van het tafelgebed 
vg  Vrede met u allen! 
allen  Vrede ook met u! 
vg Wees er bij met uw hart! 
allen  De Heer heeft ons hart. 
vg  U die deze heilige nacht hebt verlicht 
 door de glorie van het Paasgeheim. 
 wek ons tot leven door uw Geest, 
 dat wij opstaan als dochters en zonen van 

U 
 en als herboren mensen U bezingen en 

belijden als de God van ons leven. 
 
Tafelgebed: “Wij danken U, Vader” (lofgebed uit 
de vroeg-christelijke Didachè-liturgie, bew. Sytze 
de Vries, m. Willem Vogel) 
 
vg Hij is het,  
 die met ons het brood breekt en zegt: 
 dit ben Ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie 
 die de beker neemt en zegt: 
 dit ben Ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie 
 ontvang Mij, en laat mijn liefde in je 

doordringen. 
 
 Doe ons Hem herkennen in deze gaven van 

brood en wijn, 
 de levende onder ons, tot Wie wij bidden…. 
 
Voorbeden; stil gebed; Onze Vader: (lied 369b) 
Vredegroet 
 
vg De vrede van de Levende zij altijd met u. 
  
Wij geven elkaar een teken van vrede. 
  
Uitreiking van brood en wijn. 
Celine van den Heuvel reikt het druivensap aan 
 
 Intussen zingen we achtereenvolgens twee 
liederen: 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Heel het duister is vol luister”: lied 139d (t. 
Psalm 139,12, m. Jacques Berthier) 
 (cantorij begint, daarna allen) en  
“Laudate omnes gentes”: lied 117d (t. Psalm 
117,1, m. Jacques Berthier) (allen) 
 
Gebed na de communie 
 
Zegen 
 
 
Beaming van de zegen: “Gloria in excelsis Deo” 
(m. Jacques Berthier; Taizé, liederen- en 
gebedenboek 50) In canon in drie groepen: de 
cantorij, eerste helft kerkzaal, andere helft 
kerkzaal. Al zingende verlaten we de kerk. 

 

 

 
 

Paasnachtbrief 
Voorganger: ds Dio Soeteman 

Organist: Rudi Coppoolse     
Ouderlingen: Herman Julsing, Nico Peer 
Diakenen: Wilma van de Kuilen, Jan van de 
Kuilen, Max de Vries 
Lector: Hans van den Berg 
M.m.v.: Cantorij o.l.v. Annahes Boezeman 
Welkomstdienst: Celine Jumelet  
Koster: Aalt van de Pol 
Geluidsdienst: Jan Vogel 
 
 
Voortzetting van de Paasvieringen 
Zondagmorgen 27 maart 10.00 uur: 
Paasmorgendienst in de Eshof: Ds René Rosmolen  
 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het 
Nijkerks Diaconaal Beraad, dat zich o.a. inzet 
voor het project 'Schuldhulpmaatje'. 
De tweede collecte is voor de eredienst 
. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 


