
15 april 2017 

PAASNACHT 

Open viering in De Eshof 

St. Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 

 

hij leeft en doet leven 
 

Hij zal je op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn 

door het water van de doop 

 
(bij de symbolische schikking) 

 

 
Muzieknotaties mogen niet op internet worden 
gezet. Wie graag een liturgie met liederen wil 

ontvangen, kan een mail sturen aan 
ellie.boot@hccnet.nl 

 

 

Voortzetting van de paasviering die op Witte 

Donderdag is begonnen. 

 

Ieder krijgt een kaars en een orde van dienst en 

zoekt een plaats. 

Het is nacht; alles is nog donker in ons en om 

ons heen. Vanuit de stilte zingt de cantorij: 

 

“Licht dat terug komt” (t. Marijke de Bruijne, m. 

Anneke Plieger-van der Heide; uit: ‘Als de graankorrel 
sterft…’)  
 Licht dat terug komt. 

 Hoop die niet sterven wil. 

 Vrede die bij ons blijft. (herh.) 

 

De kinderen van de basiscatechese brengen de 

nieuwe paaskaars binnen. Zij hebben dit jaar de 

kaars gemaakt. 

Met een handkaars geven ze het licht van Pasen 

aan de kerkgangers door. Wie wil mag mee gaan 

zingen: 

 

vg Eens trok Israël door de woestijn 

naar beloofd land. 

In donkere nachten ging de Eeuwige 

voor zijn mensen uit 

als een vuurkolom tegen de hemel. 

Zo gaat het licht van Christus ons voor 

ook in deze nacht van het waken. 

We gaan weer op weg 

naar het wonder van de morgen. 

 

Lofzang op het licht: “Licht! Licht! Alles wordt 

licht!” (t. Marijke de Bruijne, m. Chris van 

Bruggen en Anneke van der Heide; Zangen van 

zoeken en zien 727) 

 

Weggesprongen uit het duister 

sprankelend de jonge morgen. 

Helder nog de Morgenster. 

De Dageraad, zojuist geboren 

-dauw aan haar wimpers- 

staat stralend op aarde. refrein (allen) 

 

Dansend komt zij uit het oosten, 

wieg en woonplaats van het licht, 

de zon in al haar luister. 

Zo komt de Wedergeborene, 

de Zon van het al, die de dood overwon, 

het leven zijn plaats hergaf. refrein (allen) 

 

De duizend doden in het leven, 

de angst daarvoor, ja, 

zelfs de dood aan het einde 

heeft aan verschrikking ingeboet. refrein (allen) 

 

Het kunstlicht gaat weer aan, de kaarsen kunnen 

worden gedoofd – al mag wie dat wil het licht 

natuurlijk brandend houden. 

 

 

 de heilige Schrift: 

 verhalen van schepping, van het verbond, 

 van uittocht en bevrijding 

 

stem Waarom is deze nacht zo anders 

dan alle andere nachten? 

vg Omdat we vieren 

 hoe Gods licht over ons is komen schijnen. 

stem Maar ik snap het niet. 

 Alles is toch donker in de wereld? 

vg Juist daarom vieren we deze nacht 

 de komst van Gods licht. 

stem Hoe kunnen we nou vieren wat niet waar 

is? 

vg Door de oude verhalen te horen  

 die ons vertellen hoe wat niet waar is  

 toch waar wordt. 

 Deze nacht moeten de verhalen klinken  

 over wat God aan mensen deed. 

Zodat wij de weg kunnen gaan  

van zijn volk en het spoor volgen  

van zijn Zoon, 

om leven en vrijheid te vinden. 

 

Schriftlezing van Genesis 1 = lied: “Bron van het 

zijnde”: lied 987 (t. Gert Landman, m. Abdij van 

Orval (refr.) en Gert Landman (strofen)) allen 

refrein: 

 

Schriftlezing van Exodus 15 = lied: “De koning 

van Egypteland”: lied 169 

(t. Hanna Lam, bij Exodus 15,1-18.21, m. Wim 

ter Burg) 

 

Schriftlezing: Jesaja 4,2-6 

 

Lied: “De aarde is vervuld”: lied 650 (t. Willem 

Barnard, m. Frits Mehrtens) cantorij: 

 

Evangelielezing: Matteüs 28,1-10 

 



Lied: “De Heer is waarlijk opgestaan”: lied 635 

(t. André Troost, m. Volkslied uit Ootmarsum) 

 

Verkondiging 

 

Lied: “Jesus lives!” (t. Frances E. Cox, m. Colin 

Hand) vers 1 en 2 cantorij, 3 allen 

 

 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 

 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. 

 

vg De genade van onze Heer Jezus Christus, 

de liefde van God 

en de gemeenschap van de heilige Geest 

zij met ons allen. 

allen Amen. 

 

Lied: “O God die uit het water”: lied 356 (t. Wim 

van der Zee, m. Arie Eikelboom) refrein steeds 

door allen. 

 

allen gaan zitten 

 

Inzameling van de gaven; intussen luisteren we 

naar muziek. 

 

Voor de gebeden en de viering van brood en wijn 

gaan we allen in een grote kring staan, zó, dat 

ieder zicht kan houden op het liturgisch centrum. 

Eventueel wordt de kring twee rijen dik. 

Tijdens het maken van de kring zingen we: 

“Laudate omnes gentes”: lied 117d  

(t. Psalm 117,1, m. Jacques Berthier) 

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. 

 

Tafellied: “Het brood dat ons voor ogen staat”: 

lied 389 (t. Jaap Zijlstra, m. Henry John 

Gauntlett)  

 

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…. 

 

Hierop volgen de gesproken voorbeden, steeds 

besloten met: 

... gebedsstilte ... 

vg Zo bidden wij: (lied 62a) 

 

allen 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. 

 

Vredegroet 

vg De vrede van de Levende zij altijd met u. 

allen En met uw geest. 

  

Wij geven elkaar een teken van vrede. 

 

Wij delen met elkaar brood en wijn. Tijdens de 

maaltijd luisteren we naar muziek. 

 

… loopt rond met de beker met druivensap. Geef 

haar een seintje, als zij langsloopt en u een slok 

uit de beker wilt nemen. 

 

Zegen 

 



Slotlied: “Dan zal ik leven” (naar Openbaring 

20,13; t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen; 

Liturgische Gezangen II,47) 

 

 

Paasnachtbrief 
Voorganger: ds Ellie Boot en pastor Ben Piepers   

Organist: Rudi Coppoolse  

Ouderlingen: Ellen van der Linden, Diana 

Kneppers-Doornekamp 

Diaken: Lien Vogel, Henry Westein, William 

Bouw 

Cantorij o.l.v. Annahes Boezeman   

Welkomstdienst: Céline Jumelet    

Koster: Wim Heining 

Geluidsdienst: Fokke van der Veer 

 

Collecten 

De eerste collecte is voor Nijkerks Diaconaal 

Beraad; de tweede collecte is voor de eredienst. 

  

Bij de eerste collecte: Nijkerks Diaconaal 

Beraad (NDB) 

Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een 

samenwerking tussen de verschillende diaconieën 

van de gemeente Nijkerk. Eén van de zaken waar 

het NDB zich nu mee bezig houdt is het project 

"Schuldhulpmaatje". Men probeert daarbij de 

kennis die nodig is voor het uitvoeren van het 

schuldhulpmaatje zo efficiënt mogelijk in te 

zetten. 

 

Voortzetting van de Paasvieringen 

Zondagmorgen 16 april 10.00 uur: 

Paasmorgendienst in de Eshof, ds Ellie Boot 

Paasmorgen Pauluscentrum m.m.v. het 

Pauluskoor; voorganger pastor Ben Piepers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gk-nijkerk.nl/gkn/index.php/2400-diaconaat/2420-schuldhulpmaatje

