Liturgie voor Paasavond 20 april 2019
Voorganger: mevr. E. Verheul uit Benthuizen;
Ouderling mevr. Ester Zonneveld; diaken: mevr. Cora van Diemen;
Organist: dhr. Cor Graafland; m.m.w.Fluitkwartet “Tibia”
------------------------------------------------Voorganger: Christus, gisteren en heden. Begin en einde. Alfa en Omega,
Hem behoren tijd en eeuwigheid, heerlijkheid en heerschappij,
in de eeuwen der eeuwen. Amen. Moge het licht van Christus,
die in heerlijkheid verrezen is, de duisternis in ons leven verdrijven.
De nacht is voorbijgegaan de dag is aangebroken:
de zon der gerechtigheid gaat over ons op. Amen
Lied 598: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
Dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 2x
INTOCHT VAN HET LICHT
Binnenbrengen van het licht
(gemeente gaat staan)
Diaken:
De Heer is waarlijk opgestaan
Gemeente: Christus het licht der wereld
Diaken:
De Heer is waarlijk opgestaan
Gemeente: Christus het licht der wereld
Diaken:
De Heer is waarlijk opgestaan
Gemeente: Christus het licht der wereld
(gemeente gaat zitten)
Van voren uit de kerk geven wij het licht aan elkaar door met de woorden

‘Licht van Christus’. Wie het licht ontvangen heeft zingt opnieuw
mee met Lied 598. Dit herhalen we tot ieder een brandend
wakekaarsje heeft. Het licht verspreidt zich door de kerk.
Voorganger: Het licht van Christus die in heerlijkheid verrezen is,
moge de duisternis uit ons leven verdrijven. De nacht is voorbij gegaan:
de zon der gerechtigheid gaat over ons op.

Lied 600

“Licht ontloken aan het donker”

Tibia speelt: Sinfonie; G.F. Händel
Terwijl Tibia speelt worden de liturgische kleuren verwisseld.
Het rood van eerder wordt wit van Pasen.

Gebed voor de Paasnacht
Zingen:

Psalm 139: 5, 6 “Heer, die mij ziet zoals ik ben”

De lampen in de kerk gaan aan. U kunt eventueel uw kaars doven tot het moment van de
doopgedachtenis, u mag uw kaarsje ook brandend vasthouden.
DE SCHRIFTEN GELEZEN EN GEZONGEN
Verhalen van licht in de duisternis
Genesis 1: 1-8 de schepping van het licht

Lied 513 “God heeft het eerste woord”
Lezing
Exodus 10: 21-23
Tibia speelt: Adante; F.Shubert
Lezing

licht in het duister

Exodus 14: 19-22 doortocht naar het licht

Lied 81: 8 en 11 “Jubel God ter eer”
Lezing:
Jesaja 54: 4 -14 - leven in het licht
Lied 30: 1, 2 en 5 ”Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd”
Lezing:
Lied 686
Lezing:
Lied 352

Ezechiel 36: 23b-28 – land van licht
“De Geest des Heren heeft”
Jona 2 in nood zoeken naar licht
“Jezus, meester aller dingen”

Gebed in de Paasnacht
DIENST VAN HET ANTWOORD
Onder het spelen van Tibia: Marcia; Henry Purcell wordt U uitgenodigd in een kring in
het koor, rond het doopvont. Het water wordt in het doopvont gegoten door de voorganger.

Lied 350: 1, 4, 5, 6, 7 “Het water van de grote vloed”
Gedachtenis van de Doop
Broeders en zusters,
De apostel Paulus schrijft: “Weet gij niet dat wij allen die in Christus gedoopt zijn in
zijn dood gedoopt zijn? Met hem zijn we begraven door de doop in de dood. Opdat,
gelijk Christus uit de doden is opgewekt door de majesteit van de Vader, zo ook wij in
de nieuwheid van het leven zouden wandelen.” vernieuwing van de doopbeloften.
Wij gedenken en vieren deze nacht de geboorte van deze aarde, onze eigen schepping en
geboorte,dat wij tot vrijheid geroepen zijn en mogen leven in het licht. Wij vieren en
verkondigen de opstanding van Jezus Messias, die wordt genoemd de nieuwe mens,

de eerstgeborene uit de doden, het licht van de wereld en wij getuigen van ons geloof in
Hem. Wij geloven dat God in Hem een nieuw en onvergankelijk verbond gesloten heeft
met deze wereld.
Voorganger: Willen wij in dit geloof als mensen die in
Christus gedoopt zijn ook als vernieuwde mensen leven?
Gemeente: Ja, dat willen wij.
Lied 632

“Dit is de dag”

Tibia speelt Jezus Christus, unser Heiland; M. Luther

Paasevangelie
Gebed van het feest
(We kunnen we ons kaarsje (zo nodig) weer aansteken aan de Paaskaars. We geven het licht door in
de kring van doopgetuigenen lezen het Paasevangelie als alle kaarsen branden.}

Lezing Lucas 24: 1-11
Voorganger: De Heer is opgestaan.
Gemeente: De Heer is waarlijk opgestaan!
Tibia speelt
UITZENDING EN ZEGEN
Lied 630: 1, 2, 4 Sta op, een morgen ongedacht
Tibia speelt : Almagtige God

Uitzending en zegen:
Voorganger: Zegene ons de Almachtige God,
Gemeente: Vader, zoon en Heilige Geest. Amen
Uitleidend orgelspel

