
 

Liturgie voor de viering van de Paasnacht 2020 

- De verrijzenis van onze Heer Jezus Christus -  

 

Welkom en korte toelichting op de viering, door Martine  

 

De Lof van het Licht  

Lezen van het opstandingsevangelie uit Lukas 24, 1-9, door Joost  

Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met 

de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de 

steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het 

lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling 

stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik 

bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: 

‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood 

opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: de 

Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en 

op de derde dag opstaan.’ Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Ze keerden terug 

van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. 

De lezing eindigt met de woorden: 

De Heer is waarlijk opgestaan! 
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Zingen: Liedboek 594, door Maarten  

solo: Wachters op de morgen, hoever is de nacht? Ontwaak wie nog slaapt en sta op 
uit de dood! Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan! 

 

De Paaskaarsen van de verschillende kerken worden aangestoken.  Als alle kaarsen 
branden zingen we:  

Liedboek Psalm 150: 1 

 

Gebed om Gods ontferming over de wereld door Joost 
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Zingen: Lied 1005: 1  

 

de voorbeden worden telkens besloten met het refrein van lied 1005  

 

Na de laatste voorbede zingen we vers 5:  
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De lezingen van de Paasnacht door Maarten 

Lezen: Genesis 1, 1-3  

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en 

duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: ‘Er 

moet licht komen,’ en er was licht. 

Korte overweging door Gertjan over licht 

Lezen: Exodus 14, 15-15,1a 

De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder 

trekken. Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de 

Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan, over droog land. Ik zal de Egyptenaren 

onverzettelijk maken zodat ze hen achterna gaan, en dan zal ik mijn majesteit tonen door de 

farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters, ten val te brengen. De Egyptenaren zullen 

beseffen dat ik de HEER ben, als ik in mijn majesteit de farao, met al zijn wagens en ruiters, 

ten val heb gebracht.’De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was 

gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom die eerst voor hen uit ging stelde zich 

achter hen op, zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam 
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te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil 

de nacht. Die hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. Toen hield Mozes zijn arm 

boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige 

oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet, en zo 

konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en links van hen rees 

het water op als een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens van 

de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. Maar in de morgenwake keek de 

HEER vanuit de vuurzuil en de wolkkolom neer op het Egyptische leger en zaaide paniek onder 

hen. Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren de grootste moeite 

hadden om vooruit te komen. ‘Laten we vluchten!’ riepen ze. ‘De HEER steunt de Israëlieten, 

hij strijdt tegen ons!’ De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit boven de zee; dan stroomt 

het water terug, over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters.’ Mozes 

gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone 

plaats. De Egyptenaren vluchtten het water tegemoet, de HEER dreef hen regelrecht de golven 

in. Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao, al zijn wagens en 

ruiters, die achter de Israëlieten aan de zee in gereden waren; niet een van hen bleef in leven. 

Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en links 

van hen het water als een muur omhoogrees. Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de 

handen van de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en het 

tot hen doordrong hoe krachtig de HEER tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor 

de HEER en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. Toen zong Mozes, 

samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van de HEER. 

Korte overweging door Hans over water 

Lezen: Ezechiël 36, 24-28 

Ik leid jullie weg bij die volken, ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land 

terugkeren. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, 

van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je 

versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal 

jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht 

nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn 

volk zijn en ik zal jullie God zijn. 

Korte overweging door Karin over opstanding 

5 
 



Doopgedachtenis 

Zingen: Psalm 42: 1 en 7 

 

7 Hart, onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 

hoop op God en wees geborgen. 

Hij verheft wie nederviel. 

Eens verschijn ik voor den Heer, 

vindt mijn ziel het danklied weer: 

Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 

altijd aan de dood ontheven. 
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Lezen: Romeinen 6, 3-11, door Martine  

Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door 

de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de 

dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in 

zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een 

einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 

Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, 

geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is 

opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om 

een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo 

moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 

Het doopwater wordt in de doopvont gegoten, de voorganger bidt het zegengebed 
over het water.  

Daarna zingen wij allen:  

Zingen: ‘Doop’ (Sela)  

In het water van de doop, 

zien wij hoe God zelf belooft, 

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 

Water dat getuigt en spreekt, 

van de hoop die in ons leeft, 

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 

Eén met Christus in zijn dood, 

gaan wij onder in de doop, 

overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 

Eén met Christus, ingelijfd, 

staan wij op van schuld bevrijd, 

in een leven dat voorgoed veranderd is. 

Met de Heer begraven en weer opgestaan, 

om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 

Uit het water van de doop, 

7 
 



putten wij geloof en hoop, 

dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

In zijn lichaam ingelijfd: 

Christus’ kerk die wereldwijd, 

is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 

Mensen overal vandaan, 

die de weg van Christus gaan, 

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 

Dankgebed en zegen  

Dankgebed, door Martine  

Onze Vader  

Zingen: Liedboek 642: 1  

 

Zegen, beantwoord met gesproken ‘amen’.  

 

Ambtsdrager: Cees de Vink, Techniek: Koert Klerk en David de Kruijff  

Liturgie: Martine van der Herberg, Joost Schelling, Maarten Diepenbroek 

Overdenking: Hans Berkheij, Gertjan Robbemond, Karin Timmerman 
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