
20 april 2019 
PAASWAKE 

Open viering in De Eshof 
St. Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 

‘Zijn verhaal ook ons verhaal’ 
 

Muzieknotaties mogen niet op internet worden gezet. 
Wilt u een liturgie ontvangen met de muzieknotaties 

erin van de liederen die niet in het liedboek staan, stuurt 
u dan een mail aan 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: ‘Wij gaan de nacht 
door…’ (t. Luis Rosales, m. Jacques Berthier; lied 895) 
 
Kinderen van de basiscatechese brengen de nieuwe 
paaskaars binnen, die dit jaar door hen is gemaakt. 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 wil, 
kan met de cantorij mee gaan zingen. 
 
Inleidend woord  
 
Lofzang op het licht: ‘Zingen zal dit huis en juichen’ (t. 
Sytze de Vries, m. Willem Vogel; Tegen het donker, 55) 
 
Gebed van de Paasnacht 
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, uittocht, 
liefde en opstanding 

 
Schriftlezing: Genesis 1,1-27 
 
Het kunstlicht gaat weer aan, de handkaarsen kunnen 
worden gedoofd – al mag wie dat wil het licht natuurlijk 
brandend houden. 
 
Lied: ‘Mens is van warme aarde’(t. Michaël Steehouder, 
m. Anneke van der Heide) 
 
 
Schriftlezing: Genesis 1,28 – 2,4a 
 
Lied: ‘Met niets van niets zijt Gij begonnen’ (t. Huub 
Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Verzameld Liedboek) 
 
Schriftlezing: Exodus 14,15-15,1a 
 
Schriftlied: ‘De koning van Egypteland’ (t. Hanna Lam, 
m. Wim ter Burg; lied 169) 
 
Schriftlezing: Hooglied 5,2-9. 8,6-7 
 
Schriftlied: ‘Het lied van de geliefde’ (t. Huub Oosterhuis, 
m. 16e eeuws Nederlands kerstlied;  GvL 476 / Lied 808) 
 



Evangelielezing: Lukas 24,1-12 
 
Acclamatie: ‘U komt de lof toe’ (m. Frits Mehrtens; lied 
339a) 
 
Overweging 
 
Stilte 
 
Lied: ‘De aarde is vervuld’ (t. Willem Barnard, m. Frits 
Mehrtens; lied 650) cantorij: 
 

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) 
 
Water wordt in het doopvont gegoten 
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. 
  
 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: ‘Lied van alle dagen’ (t. Huub Oosterhuis, m. 
Antoine Oomen; Verzameld liedboek 804-805) 
 

allen gaan zitten 
 
Inzameling van de gaven; intussen zingt de cantorij: 
‘Auf, auf mein Herz mit Freude’. 
Aansluitend aan de collecte vormen we een kring onder 
muziek. 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. 
 
Tafellied: ‘Zoals ik ben’ (t. Charlotte Elliott ‘Just as I am’, 
vert. Gert Landman, m. Arthur Henry Brown; Tussentijds 
109) allen: … 
 
cnt 2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
 mijn angsten en onzekerheid, 
 mijn maskers en mijn ijdelheid – 
 o Lam van God, ik kom. 
 
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. 
 
allen 3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
 tast ik naar U, die mij bemint, 
 bij wie mijn ziel genezing vindt – 
 o Lam van God, ik kom. 
 
allen 4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
 reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
 vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
 o Lam van God, ik kom. 
 
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. 
 
cnt 5. Zoals ik ben, in U te zijn 
 en Gij in mij, in brood en wijn: 
 uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – 
 o Lam van God, ik kom. 
 
vg Doe ons Hem herkennen 
 in deze gaven van brood en wijn, 
 de Levende onder ons, tot wie wij bidden…. 
 
  - hierop volgen de gesproken voorbeden - 
 
allen 6. Zoals ik ben – ja, dat ik dan 
 de lengte, breedte, hoogte van 
 uw diepe liefde vatten kan: 
 o Lam van God, ik kom. 
 
allen 7. Zoals ik ben: dat ik uw Naam 
 nu al, met alle heiligen saam, 
 en eens ook voor uw troon beaam – 
 o Lam van God, ik kom. 
 
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, terwijl we zingen:  
‘Confitemini Domino’ (t. Taizé, m. Jacques Berthier; 
Zangen van zoeken en zien 354) 
 

(Dank de Eeuwige, want hij is goed. Halleluja) 
 
Fay 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: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ (t. André Troost, 
m. volkslied uit Ootmarsum; lied 635)  
 

Paasnachtbrief 20 april 2019 
 
Voorganger: Ds. Ellie Boot en pastor Ben Piepers 
Organist: Dinie Jager 
De cantorij onder leiding van Annahes Odink 
Ouderling van dienst: José van Dasselaar  
2e ambtsdrager: Gerwin Duine 
Diakenen: Jan van de Kuilen en Lien Vogel 
Koster: Hans van den Berg 
Geluid: Fokke van der Veer 
 

Woorden van verbeelding: 
Wegen tot God zijn als zonnestralen. 

 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Nijkerks Diaconaal Beraad 
en de tweede voor het Pastoraat. 
 
Bij de eerste collecte: Nijkerks Diaconaal Beraad 
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een 
samenwerking tussen de verschillende diaconieën van 
gemeente Nijkerk met als doel elkaar te versterken. Het 
NDB heeft bijvoorbeeld mensen opgeleid tot 
schuldhulpmaatje en die hebben wij al een aantal keren 
dankbaar in moeten zetten voor gezinnen in 
Hoevelaken. Ook organiseert het NDB jaarlijks het 
vakantieproject waarbij gezinnen, die om financiële 
redenen niet op vakantie kunnen, geheel verzorgd een 
week op vakantie mogen. Daarnaast deelt het NDB 
ieder jaar verrassingspakketten uit via de voedselbank 
en vluchtelingenwerk. Om deze samenwerking te 
kunnen voortzetten is uw bijdrage zeer welkom! 
 
Voortzetting van de Paasvieringen: 
Zondagmorgen, 11.00 uur: Paasmorgenviering in het 
Pauluscentrum; voorganger Antoinette Bottenberg 
Zondagmorgen, 10.00 uur: Paasviering met doop in ‘de 
Eshof’, voorganger Ellie Boot 


