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De diaken draagt de paaskaars door het middenpad naar voren. 

Op drie plaatsen staat zij stil en zingt de voorganger: Licht van Christus. Heer wij danken U. 

De diaken zet de paaskaars op de standaard. 

 

Lezing  Genesis 1, 1 – 5. 

 

11In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde was nog woest en doods, en duisternis 
lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 3God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er 
was licht. 4God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5het licht 
noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. 
 
Gebed om licht in het duister. 
 
U hebt het licht geroepen en zie, 
onze ogen mogen open gaan en kijk: 
waar het donker was,  
is licht en warmte, vreugde en leven. 
Deze avond begroeten wij het licht  
waarin uw woord te horen is, uw woord dat ons roept: 
en dit uur is er en wij zijn er, waar dan ook 
verbonden in uw omarming 
en zie: wij leven, leven in uw licht 
deze avond, alle dagen, tot in uw toekomst 
die ons wacht. 
Amen 



 
Wij steken alle kaarsen aan en wij vragen degenen die thuis meevieren ook hun kaars aan te steken. 
 
Paasjubelzang   595 
 
Lezing 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 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. 
 
l. Dit is het woord van de Heer. 

a. Wij danken God. 

 

Orgelspel  168/169 
 
Lezing Marcus 16, 1 – 10. 
 
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome 
geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, 
vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang 
van het graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een 
heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman 



zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit 
Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was 
neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, 
daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’ 
8Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en 
schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. 
… 
Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan 
Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven. Ze ging het nieuws vertellen aan de 
mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden.  
 

l. Lof zij U Christus; 

a. In eeuwigheid. Amen 

 

Wij blazen onze eigen paaskaarsje uit. 

 

Orgelspel  631 

 

Overweging 

 

Orgelspel  608 

 

Dankgebed en voorbede. 

 

 

Deze nacht is licht als de dag, 

het duister ontneemt ons het zicht niet 

op onze hoop, ons geluk, onze bevrijding en vreugde. 

Deze nacht maakt de aarde nieuw, 

Uw scheppende kracht houdt haar in stand, 

Uw trouw bevestigt haar toekomst. 

Laat uw kracht ook zien  

in het leven van wie verloren lopen, 

richt hen op en geef hen moed, 

bevrijd degenen die bang zijn 

en omgeef met uw milde macht 

die ziek zijn en allen die leven met de dood voor ogen. 

Roep uit de chaos van geweld en vernietiging 

de vrede, die alleen van U uit kan gaan, 

het recht, dat in U ontkiemt en onder ons mag groeien. 

Zegen het licht dat deze nacht aangestoken wordt  

aan uw licht, dat nooit meer dooft. 

Wees met uw goedheid bij hen voor wie wij bidden 

en die wij gedenken met de kaars die wij aansteken  

en het licht in ons hart. 

Hoe groot is uw liefde, dat U ons voorgaat 

in Jezus, de Gezalfde, uw Zoon, 



door lijden en dood heen naar leven 

door U vastgehouden, door U bemind en aanvaard. 

Goede God, U loven wij, U danken wij 

deze nacht en alle dagen die U ons geeft 

tot wij bij U thuis zijn. 

 

Wij steken lichtjes aan voor hen met wie wij verbonden zijn. 

Orgelspel:  Als alles duister is… 

 

Onze Vader 

 

Zegen 

 

De Levende zegene en behoede u, 

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 

De leven de verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

Amen. 

 

Orgelspel 634 

 

Nadat de ouderling en de predikant elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij, met name voor het buitenonderhoud 

van de kerk en de diaconie voor Kerk in Actie tbv het werelddiaconaat. 

Morgen, eerste paasdag, is er een dienst van woord en gebed. Voorganger is Ds. Chr. Koole uit 

Schoonhoven. 

 

 


