
31 maart 2018 
PAASWAKE 

Open viering in De Eshof 

St. Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 

 

Muzieknotaties mogen niet op het internet worden 

gepubliceerd. Heeft u belangstelling voor een 

complete liturgie met daarin de liederen die niet in het 

liedboek staan, mail dan naar 

nel.stoffelsen@kpnmail.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: 
 
“Als alles duister is”: lied 598 (Taizé) 
 
Roy, Jeanne en Annika brengen de nieuwe 
paaskaars binnen. 
Met een handkaars geven ze het licht van Pasen 
aan de kerkgangers van de voorste rij door, die 
het weer doorgeven naar links, rechts en naar 
achteren. Wie het licht heeft ontvangen, kan mee 
gaan zingen. 
 
Inleidend woord  
 
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) 1x door de cantorij, dan 3x door allen  

 
Gebed 
God, U die in onze duisternis 

een vuur ontsteekt dat nooit meer dooft – 
laat ook vannacht 
het licht stralen 
op onze levensweg, 
dan is de opstanding van Christus 

geen lege leer, 
geen vreemd verhaal, 
maar staan ook wij op 
tegen de duistere doodsmachten 
die onze wereld beheersen. Amen. 
 
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. 

 
 de heilige Schrift: 
 verhalen van schepping, van het verbond, 
 van uittocht en bevrijding 
 

Schriftlezing: Genesis 1,1-2,4 
 
Het kunstlicht gaat weer aan, de kaarsen kunnen 
worden gedoofd – al mag wie dat wil het licht 
natuurlijk brandend houden. 
 
Schriftlied: “Mens is van warme aarde” (t. 
Michaël Steehouder, m. Anneke van der Heide) 
 
Schriftlezing: Exodus 14,15-15,1 
 
Loflied: “Geprezen zij God”: lied 150a (t. Henry 
Williams Baker, bij Psalm 150, vert. Gert 
Landman, m. C. Hubert H. Parry)  
 
Schriftlezing: Ezechiël 37,1-14 
 
Lied van Ezechiël (t. Huub Oosterhuis, m. 
Bernard Huijbers; Zangen van zoeken en zien 
198) 1  cantorij, 2+5 allen 
 
Evangelielezing: Marcus 16,1-8 

 
Lied: “Uit staat en stand” (t. Huub Oosterhuis, m. 
Antoine Oomen; naar Jesaja 6,13; Zangen van 
zoeken en zien 202)  
 
Overweging 
 
Stilte 

 Doopgedachtenis 
 
vg Dit is de nacht 
waarin wij onze doop gedenken. 



Ook wij trekken door het water, 
bekleed met licht, 
beademd met nieuw leven. 
Een nieuwe naam mogen ook wij ontvangen. 
Zoals de apostel Paulus schrijft aan de gemeente 
van Rome: 
 
Jullie weten toch wel dat door de doop, 

die ons één maakte met Jezus de Gezalfde, 
zijn dood ook onze dood werd! Door de doop zijn 
we dus met hem gestorven en begraven. 
En zoals Christus is opgewekt uit de doden, 
kunnen ook wij een nieuw leven leiden. 
Want wanneer we één met hem geworden zijn 
door te sterven, dan moeten we hem ook volgen 
door op te staan. (naar Romeinen 6,3-5) 

 
Het water wordt in het doopvont gegoten en 
gezegend 
vg Zegen, God, het water –  
dat het ons raakt in de diepte van ons bestaan, 
dat het onze handen zuivert,  
dat het onze blik verheldert,  
dat het ons leven laat stromen en vloeien,  
dat het de dorst lest, van ons, van anderen,  
dat het klatert,  
de muziek van uw eindeloze liefde;  
zegen, God, het water, bron van leven.  
 
Mogen allen die met dit water worden gedoopt 

vervuld worden van de gezindheid van Jezus, 
om, samen met Hem begraven, 
ook met Hem op te staan tot nieuw leven. Amen. 
  
 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 de Eeuwige? 
 
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: “De vloed van voor de tijd” (t. Huub 
Oosterhuis, m. Rinus den Arend; Verzameld 
liedboek 288) 1 + 3 cantorij, 2 + 4 + 5 allen 
 

allen gaan zitten 
 
Inzameling van de gaven; intussen luisteren we 

naar muziek. 
Aansluitend aan de collecte vormen we een kring 
onder de muziek van “Zoals ik ben, kom ik 
nabij”.  
 
We vormen de kring zó, dat ieder zicht houdt op 
het liturgisch centrum. Eventueel staan we twee 
rijen dik. 

 
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. 
 
Sanctus/benedictushymne (allen): 
 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
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, die we 
besluiten met het Onze Vader (orthodox): 
 
Vredegroet 
vg De vrede van de Levende zij altijd met u. 

allen En met uw geest. 
  
Wij geven elkaar een teken van vrede. 
 
Onder het breken van de matse en het 
inschenken van de wijn zingt de cantorij: “Moge 
het delen van het brood…” (t. Huub Oosterhuis, 

m. Tom Löwenthal) 
 
Wij delen met elkaar brood en wijn, terwijl we 
zingen: “Laudate, omnes gentes” (Taizé) 
 



Demi 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: “Het lied van de opstanding”: lied 608 
(t. Huub Oosterhuis, bij Jesaja 35; m. Antoine 

Oomen) 

 

Paasnachtbrief 
Voorgangers: pastor Ben Piepers en ds Ellie 
Boot 
Organist: Erik van Veelen 
De cantorij van de Eshofgemeente en het 

Pauluskoor onder leiding van Annahes 
Boezeman 
Ouderlingen: Diana Kneppers-Doornekamp, 
Ellen van der Linden 
Diakenen: Jan van de Kuilen, Quirina Schipper, 
William Bouw 
Namens de diaconaal projectgroep 
Oeganda: Sandra van Valkengoed, Roy 
Nieuwveld, Jeanne van Rijssen, Annika van 
Oosterom en Demi Beitler 
Koster: Aalt van de Pol 
Geluid: Jan Vogel 
Welkom: Lieske Duim 
 

Collecten 
De eerste collecte is voor het Nijkerks Diaconaal 
Beraad; de tweede is voor vorming en toerusting. 
 
Bij de eerste collecte: Nijkerks Diaconaal 
Beraad (NDB). 
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een 
samenwerking tussen de verschillende diaconieën 

van de gemeente Nijkerk met als doel elkaar te 
versterken. Uitgangspunten daarbij zijn: 
- gebruik maken van elkaars ervaringen; 
- samen sterk staan naar de gemeente Nijkerk 
m.b.t de Wet Maatschappelijke   
  Ondersteuning (WMO); 
- onze aanwezigheid in de (Nijkerkse) 
samenleving vergroten; 
- Het opleiden en inzetten van 
schuldhulpmaatjes. 
 
Paaskaars 
De nieuwe paaskaars is gemaakt door Zwaan 
Nobels-Zielman. Zelf schrijft ze erover: Ik heb 

een weg geschilderd die van donker naar licht 
gaat, mijn beleving is dat in ieder mensenleven 
donkere periodes voorkomen maar dat de weg 
uiteindelijk altijd naar het licht gaat. Daarnaast 
heb ik het veelkleurige licht geschilderd. 
 
24-uursactie voor Oeganda 
Vanmorgen, zaterdag 31 maart is om 9 uur voor 

de jongeren van het diaconaal project Oeganda 
de 24-uursactie begonnen. Ze zullen 24 uur lang 
niet slapen of eten, uit solidariteit met mensen 
die in minder goede omstandigheden leven. 

Tijdens die actie hebben ze donaties verzameld 
om het project te kunnen bekostigen. Heeft u 
geen vraag om een donatie gekregen, maar wilt 
u wel bijdragen, heel graag! Donaties kunnen 
worden overgemaakt op rekeningnr. NL49 RABO 
0302 2639 77 t.n.v. ZWO onder vermelding 
‘Oeganda’. (Dit is een rekening met een ANBI-
keurmerk, de gift kunt u dus bij belastingopgave 

aftrekken van uw inkomsten.) 
De jongeren werken vannacht mee aan de 
viering. 
 


