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Om te gedenken 
wie leven geven 
Paaswake, 11 april 2020 

St. Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 
Te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Voortzetting van de paasviering die op Witte Donderdag 
is begonnen. We beginnen vanuit de stilte. 
 
Vanuit de stilte zingen we: ‘licht dat terugkomt’  
(t. Marijke de Bruijne, m. Anneke Plieger-van der Heide; 
uit: ‘Als de graankorrel sterft…’) 
 
Licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil 
Vrede die bij ons blijft. 
 
Intussen wordt de nieuwe paaskaars binnengebracht. 
Ieder komt naar voren om de eigen kaars aan de 
paaskaars aan te steken. U wordt uitgenodigd ook thuis 
een kaars te ontsteken. 
 
vg Lied breekt in in duisternis, wekt ons. 
 Roept ons op te staan… 

 Opstaan, en opnieuw op weg gaan, 
 nieuwe wegen, ongebaand nog. 
 
Lied: ‘Licht! Licht!’ (t. Marijke de Bruijne, m. Chris van 
Bruggen; uit: ‘Als de graankorrel sterft…’) (driemaal) 
 
Licht! Licht! Alles wordt licht! 
Niets dan licht! Overal licht! 
Alles is licht geworden. 
 
stem Waarom is deze avond zo anders 

dan alle andere avonden? 
vg Omdat we vieren 
 hoe Gods licht over ons is komen schijnen. 
stem Maar 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 licht en donker 
 
Schriftlezing: Genesis 1,1-5 
 
Gezongen Schrift: ‘Bron van het zijnde’: lied 987  
(t. Gert Landman, m. Abdij van Orval (refr.) en Gert 
Landman (strofen)) 
 
Refrein: 
Bron van het zijnde, groot zijt Gij: 
Eeuwig oneindig, en zo nabij. 
 
1. In het begin was er duister, 
over de wateren waakte uw Geest; 
toen klonk uw stem: “Er zij licht!” – 
nooit is de nacht meer blijvend geweest. Refrein 
 
2. Gij hebt de hemel geschapen: 
veilige koepel boven ons hoofd, 
opdat wij vrij mogen leven 
hier in het land dat Gij hebt beloofd. Refrein 
 
3. Water verzameld tot zeeën; 
aarde, niet langer bedreigd door de vloed, 
kon nu haar vruchten gaan geven: 
bomen en bloemen, - zie het was goed. Refrein 

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 
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4. Zon om de dagen te voeden, 
maan om te hoeden over de nacht, 
sterren om ons te doen weten 
wanneer de lente mag worden verwacht. Refrein 
 
5. Zee, waar het wemelt van leven: 
grote gedrochten en klein gekrioel; 
hemel vol vogels, - gezegend: 
heel hun uitbundig bestaan is uw doel. Refrein 
 
6. Dieren, zij mogen hier wonen; 
zij zijn uw werk, met als kroon: de mens, 
manlijk en vrouwlijk als Gij, -  
liefde uw waagstuk, uw diepste wens. Refrein 
 
7. Zo hebt Gij alles geschapen; 
het was zeer goed, toen Gij het bezag. 
En om dat voortaan te vieren 
zegende Gij de zevende dag. Refrein 
 
Schriftlezing: Exodus 13,17-22 
 
Lied: ‘Als alles duister is’ (Dit is een opname door 
gospelkoor FREE! Zestien koorleden maakten thuis ieder 
een filmpje waarop ze dit lied zongen. Lodewijk de Vries 
maakte er één geheel van. Zie 
https://www.facebook.com/koorfree/ 
 
Als alles duister is, ontsteek dan een licht vuur dat nooit 
meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, ontsteek dan een licht vuur dat nooit 
meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
Dietrich Bonhoeffer: ‘Verleden’ (fragmenten; juni 1944) 
 
Je bent gegaan... 
Hoe zal ik je noemen?  
Ademnood of leven, , 
stuk van mezelf, mijn hart, verleden tijd? 
De deur viel in het slot. 
Ik hoor je stappen in de verte langzaam sterven. 
Wat blijft er?  
Vreugde of verdriet, verlangen? 
Ik weet alleen maar dat je bent gegaan  
en alles is voorbij. 
 
Leven, wat heb je me aangedaan,  
waarom ben je gekomen, waarom ben je gegaan? 
Verleden, ook al neem je de vlucht,  
blijf je dan niet van mij soms? 
Zoals de zon boven de einder daalt, 
de zee hem de duisternis inzuigt,  
zo zinkt jouw beeld gestadig weg  
in het water van weleer. 
Een paar golven begraven het 

in donkere diepte. 
 
…… 
 
De nacht is machtig en wijs, 
wijzer dan ik en machtiger dan de dag.  
Waar geen aardse kracht toe in staat is,  
waar alles faalt, denken, voelen, weer- 
stand of tranen, 
daar stort de nacht zijn zegen rijkelijk  
over me uit. 
 
Ik open mijn handen en bid 
en word me bewust van iets nieuws:  
Het verleden wordt je teruggegeven  
als een springlevend stuk van je leven  
door verwachten en vergeven. 
Herinner je Gods genade en goedheid.  
Bid dat hij je vandaag en morgen 
behoedt. 
 
Muziek: J.S Bach, ‘Christ lag in Todesbanden (lied 618) 
 
Evangelielezing: Matteüs 28,1-10 
 
Acclamatie: ‘Licht dat terug komt’ (driemaal) 
 
Licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil 
Vrede die bij ons blijft. 
 
Overweging 
 
Belijdenis en doopgedachtenis 
 
vg Ik geloof door alle twijfel heen, 

dat U de Schepper bent van alle leven. 
allen Ik geloof door alle twijfel heen, 
 dat U zoveel liefde hebt voor de mens, 

dat U met geen dood genoegen neemt. 
 
vg Ik geloof door alle twijfel heen, 

dat U de mens opnieuw geboren laat worden 
en door het duister heen in het licht brengt. 

allen Ik geloof met alle hoop die in mij is, 
dat U ons geschonken hebt aan elkaar: 
om elkaar te behoeden, te beschermen 
en tot vrede te brengen. 

 
vg Ik geloof met alle hoop die in mij is, 

dat U door mensen 
 heel menselijk tot ons wilt komen. 

Dat U ons telkens weer doet herboren worden 
en de hoop in ons doet groeien, 
dat de dag komt van vrede, 
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waarop er geen dood meer zal zijn, 
geen oorlog noch geweld. 

 
allen Ik geloof met alle twijfel 
 en met alle hoop die in mij is: 

versterk mijn geloof, Eeuwige, 
 Licht in de nacht. Amen. 
 
vg Gemeente van Jezus Christus, 
 met welke naam bent u geroepen 
 tot verbondenheid met de Eeuwige? 
 
Ieder zegt voor zichzelf of hardop 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.De vloed van vóór de tijd, 
van vóór Gij hebt gesproken. 
De nacht van vóór het licht. 
De dood van vóór uw Naam. 
 

 

 
 
Voobeden, voorafgegaan door en besloten met: 
‘Confitemini Domino’ (t. Taizé, m. Jacques Berthier; 
Zangen van zoeken en zien 354) 
 
Confitemini Domino, quoniam bonus. 
Confitemini Domino, alleluia. 
 
(Dank de Eeuwige, want hij is goed. Halleluja) 
 
 

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. 

 
Zegenwens 
 
Paaslied: ‘U zij de glorie’:  lied 634 (t. Henk Jongerius, m. 
George Frideric Handel) 
 
1.U zij de glorie. opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

2. Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
Muziek: Jan Zwart, fantasie over ‘Daar juicht een toon’ 
 

 
Voorgangers: ds. Ellie Boot en pastor Ben Piepers 
Organist: Simon Drost 
Fluitist: Annemieke Huurdeman 
Zangers: John Breugem, Rianne de Vries, 
Coralien Toom en Dicky van der Veer 
Ouderling van dienst: Sienke Wolters 
2e ambtsdrager: Jan Beitler 
Opname: Coralien Toom 
Geluid: Tijmen Toom 
Afbeelding: Jeltje Hoogenkamp 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Noodfonds eigen 
Diaconie en de tweede voor de Cantorij.  
Bijdragen van de kinderen zijn bestemd  voor hulp aan 
vluchtelingen. Zo wordt het project gesteund van ‘Nacht 
Zonder Dak’. Dit is een project waarbij kinderen een 
nacht in een eigengebouwd ‘huis’ kunnen overnachten 
en zo meeleven met vluchteling kinderen.  
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Bij de eerste collecte: Noodfonds eigen Diaconie 
In deze periode van crisis gaan mensen een zware 
periode door, sommige ook financieel. Wij hebben (nog) 
geen zicht op mensen in onze directe omgeving die 
hierdoor mogelijk in de problemen komen, maar willen 
ons daarop wel voorbereiden. Daarom willen wij extra 
aandacht geven aan ons noodfonds, zodat de diaconie 
ook de middelen heeft om deze  mensen te helpen 
wanneer ze het nodig hebben. Uw steun wordt enorm 
gewaardeerd! 
 
We verzoeken u het bedrag dat u zou bestemmen voor 
de collectes over te maken naar het volgende 
rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. 
Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de 
omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: 
Noodfonds eigen Diaconie, Cantorij of Hulp aan 
vluchtelingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

         

 
 
Na de vraag van Ellie om deze keer de Paaskaars te 
beschilderen, kwam bij mij meteen het thema “Het jaar 
van de vrijheid” op. En ook dat de verbeelding ervan 
een duif zou moeten worden.  
Een duif als teken van vrede, liefde, levensgeest, 
vrijheid, vernieuwing en beschermer. 
Deze vogel is voor mij ook een voorbeeld. Van haar kun 
je dichtbij huis de kunst afkijken hoe het -je zo vrij 
voelen als een vogel in de lucht- eruit ziet. Je simpelweg 
mee laten drijven en uit laten vieren op de wind. 
 
Vooral haar vrijheid spreekt me aan. En in de laatste 
weken is haar rol voor mij ook uitgegroeid naar 
beschermer, want beschermd worden en elkaar 
beschermen is de grootste vraag en opdracht van dit 
moment. Daarom vliegt de duif op de kaars ons recht 
tegemoet, spreidt ze haar vleugels zo wijd mogelijk 
open en raken de vleugels aan de achterkant elkaar aan. 
De duif heeft allerlei tinten blauw gekregen om haar de 
kleur te geven van: lucht, vrede, verstilling, vertrouwen 
en geloof. 
 
Mag deze duif voor ieder een hoopvol teken zijn.  
Bea de Rijke 


