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16 april 2022 
PAASWAKE 

Open viering in De Eshof 
St. Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 

 
de mens is tot alles in staat 

 

 
 
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 zingen enkele vrouwen ‘Nachtblauw de 
hemel’: 
 
Nachtblauw de hemel, donker de aarde. 
Geen enkel geluid. Niets te horen. Niets beweegt.  
Als in doodsslaap wachten wij op wat komt. 
 
vg Lied breekt in in duisternis, wekt ons. 
 Roept ons op te staan… 
 Opstaan, en opnieuw op weg gaan, 
 nieuwe wegen, ongebaand nog. 
 Verandering… 
 
We zingen: ‘licht dat terugkomt’ (t. Marijke de Bruijne, 
m. Anneke Plieger-van der Heide; uit: ‘Als de graankorrel 
sterft…’)  
Intussen wordt de nieuwe paaskaars binnengebracht. 
Met een handkaars wordt het licht van Pasen aan de 
kerkgangers van de voorste rij doorgegeven. Zij geven 
het weer door naar links, rechts en naar achteren. 
 
Licht dat terugkomt, 
Hoop die niet sterven wil. 
Vrede die bij ons blijft. 
 
vg Nachtblauw nevelt weg in lila 

 rozerood, steeds hoger aan de horizon… 
 een nieuwe dag. 
 Een nieuw bestaan? 
 Leven na de dood? 
 
Lied: ‘Licht! Licht!’ (t. Marijke de Bruijne, m. Chris van 
Bruggen; uit: ‘Als de graankorrel sterft…’) (herhalen) 
 
Licht! Licht! Alles wordt licht! 
Niets dan licht! Overal licht! 
Alles is licht geworden. 
 
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, offer,  
uittocht en opstanding 

 
Het kunstlicht gaat weer aan, de handkaarsen kunnen 
worden gedoofd – al mag wie dat wil het licht natuurlijk 
brandend houden. 
 
Gezongen Schrift: ‘Bron van het zijnde’: lied 987 (bij 
Genesis 1; t. Gert Landman, m. Abdij van Orval (refr.) en 
Gert Landman (strofen)) allen refrein: 
 
Refrein: 
Bron van het zijnde, groot zijt gij: 
eeuwig oneindig, en zo nabij. 



2 

 

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 
 
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: Genesis 22,1-14 
 
Lied: ‘Hoor je mij?’ (Psalm 16, vrij; t. Huub Oosterhuis, 
m. Antoine Oomen; Zangen van zoeken en zien 353) 
 
Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij. 
Bij jou alleen ben ik veilig. 
Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij. 
Bij jou alleen ben ik veilig. 
 
Godheid had mij in haar macht. 
Offers eiste zij, bloed. 
Ik heb ze gebracht. 
Haar grote namen waaiden voorbij, 
de jouwe niet, 
die is hier, op mijn lippen. 
 
allen Hoor je mij? … 
 
Enige die ik nog ken, alles ben je me, 
erfdeel en beker. 
Lieflijke oorden vielen mij toe. 

Mijn hart klimt in mij mijn geest wordt wijd: 
jij verkoopt mij niet, 
voor geen prijs, voor geen ander. 
 
allen Hoor je mij? … 
 

 
 
Schriftlezing: Exodus 14,15-31 
 
Lied: ‘Uittochtlied’ (t. Huub Oosterhuis, m. Antoine 
Oomen; Verzameld Liedboek 307-308) 
1. koor; 2. allen 
 
Alsof de richting ons werd ingeschapen  
gaan wij, de onbegonnen lange weg. 
Een harde dienst is van ons afgenomen. 
Vrijheid van spreken is ons aangezegd. 
 
Sprekend alleen zullen wij op Hem lijken 
die sprak: Het worde licht, Ik zal er zijn. 
Nog eeuwen en wij zullen woorden vinden, 
nieuwe, zonsopgang boven de woestijn. 
 
Allen: 
Er zal een land zijn, uit de zee gespaard. 
Er zullen mensen zijn, uit ons geboren. 
De grond zal nog de grond zijn, het gezaaide 
zal sterven en ontbloeien. Het wordt zomer. 
 
En het wordt winter en de afgrond daalt 
over de aarde, diepe zee van eeuwen 
waarin wij weg zijn. En weer zullen slaven 
uit ons geboren, om bevrijding schreeuwen. 
 
Allen: 
En weer zullen slaven 
uit ons geboren, om bevrijding schreeuwen. 
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En weer zullen slaven 
uit ons geboren, om bevrijding schreeuwen 
 
Evangelielezing: Johannes 20,1-9 
 
Acclamatie: ‘Breng dank aan de HEER’ (Psalm 118, uit: 
‘Voor de kinderen van Korach’) 1x cantorij, 1x allen: 
 
Brengt dank aan de HEER, want goed is Hij, 
Ja, zijn trouw blijkt voor altijd opnieuw! 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘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 mens'lijk 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!  

 
Doopgedachtenis; gebeden en gaven; 

maaltijd van de Heer 
 
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 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, 
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 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 
Na vers 1 en 2 volgt een tussenspel en maken we een 
kring door de kuil, zó, dat ieder zicht houdt op het 
liturgisch centrum. Eventueel staan we twee rijen dik. 
 
Intussen wordt de tafel klaargemaakt. De ambtsdragers 
wassen de handen. 
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1.De vloed van vóór de tijd, 
van vóór Gij hebt gesproken. 
De nacht van vóór het licht. 
De dood van vóór uw Naam. 
 

 
 
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’: lied 377 
(t. Charlotte Elliott ‘Just as I am’, vert. Gert Landman, m. 
Arthur Henry Brown) allen: 
 

1. Zoals ik ben, kom ik nabij, 
met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf U gaf voor mij – 
o Lam van God, ik kom. 
 
 
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 wensen elkaar vrede toe door voor elkaar het 
gebaar ‘vrede’ te maken. 
 
Wij delen met elkaar brood en wijn (= druivensap), 
terwijl we zingen:  ‘Dona nobis pacem’ (geef ons vrede) 
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Zegen 
 
Slotlied: ‘Lied van de opstanding’: lied 608 (t. Huub 
Oosterhuis, m. Antoine Oomen)` 
 
1. De steppe zal bloeien 
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, 
de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
 
2. De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen – 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 
 
3. De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven! 
 
Muziek 
Intussen verlaten we de kerkzaal. 
 
Inzameling van de gaven bij de uitgang. 
 

Paasnachtbrief 16 april 2022 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot en pastor Ben Piepers 
Organist: Erik van Veelen 
Pianist: Edwin Schimscheimer 
De Eshofcantorij onder leiding van Annahes Odink 
Ouderling van dienst: José van Dasselaar 
2e ambtsdrager: Liesbeth van den Heuvel 

Diakenen: William Bouw en Jan van de Kuilen 
Koster: André Lekkerkerker 
Geluid: Jan Baas 
Beeld: Lieske Duim 
 
Bij de eerste collecte: Eigen Diaconie 
Misschien verwacht je het niet, maar er zijn in 
Hoevelaken en directe omgeving mensen die moeten 
rondkomen van een minimaal inkomen. Dit kan komen 
doordat ze hun werk hebben verloren of onverwacht 
voor (te grote) uitgaven staan waardoor gezinnen aan 
het einde van de maand hun vaste lasten niet meer 
kunnen betalen. De diaconie staat deze mensen bij. Niet 
alleen door ze financieel te ondersteunen maar ook 
door ze wegwijs te maken in de mogelijkheden van hulp 
die geboden kan worden door verschillende 
organisaties. 
 
Bij de tweede collecte: Cantorij  
De Eshofcantorij repeteert elke week en werkt 
gemiddeld eens in de maand mee aan de kerkdienst.  
Ook is er samenwerking met het Pauluskoor. Met uw 
bijdrage kunnen we blijven genieten van door hen 
prachtig gezongen en gespeelde liederen. 
 
Voortzetting van de Paasvieringen: 
Zondagmorgen, 9.15 uur: Woord- en Communieviering 
in het Pauluscentrum m.m.v. het Pauluskoor; 
voorganger pastor Antoinette Bottenberg 
Zondagmorgen, 10.00 uur: Paasviering in ‘de Eshof’; 
voorganger Ellie Boot 
 
 
 


