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Liturgie voor de Paaswake 

in de Bethelkerk te Vlaardingen. 

31 maart 2018 

 
Inleiding 

 
In de Paaswake op stille zaterdag komen wij in het donker en in stilte 

naar de stille kerk. Nog is de dood niet overwonnen. 

In deze dienst stellen we ons de vraag: ‘Waarom is deze nacht anders 

dan alle andere nachten?’ En wij antwoorden: dit is een nacht van 
gedenken…. 

Het donker verdwijnt, het licht begint te schijnen. Eerst is er alleen de 

nieuwe paaskaars, later verdeelt het licht zich over de kerk. Wie een 

huispaaskaars of zijn of haar doopkaars bij zich heeft wordt van harte 

uitgenodigd deze mee te nemen en aan te steken aan de paaskaars. 
Wij gedenken in deze nacht onze doop en vernieuwen de doopgelofte 

en belijden met elkaar dat als nieuwe mensen in verbondenheid met 

elkaar willen leven. 

En dan is het Pasen. De klok luidt voluit ‘De Heer is waarlijk opgestaan

Stille zaterdag   22.00 uur  

voorganger    ds. Guus A.V. Fröberg 

organist     Guus Korpershoek 

cantorij  o.l.v.  Ed Saarloos 
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Liturgische schikking 

 
Stille zaterdag 
 

Verborgen in de duisternis 

weerstaat leven de dood 

en treedt het aan het licht. 

 

PAASWAKE 

 
De Steen 

 
Alles krijgt klaarder stem. De bomen 

zeggen: wij groeien op naar de nieuwe  

aarde, naar onze schaduw 
over het Lam. 

 

De vogels zeggen: wij trekken wiekend 

de winter voorbij naar het eeuwige 
voorjaar, naar ons hooglied 

in Sion. 

 

De velden zeggen: wij zijn geboorte, 

voren van pijn, ploegsneden van 
het ontzaggelijke baren 

der schepping. 

 

De mensen zeggen: wij zijn overal 
onderweg, overal voorgevoel 

over stervensdorst heen naar 

het leven water. 

 
Mijn hart zegt: kom in mijn hart, 

mijn ogen zeggen: spring in mijn licht, 

mijn handen zeggen: maak mij los, 

ik wil bidden. 
 

En God zegt: nog staat mijn kruis 

op de berg, nog is mijn graf 

gesloten, wentel in Gods naam 

je steen van Mij weg. 

 
       Gabriël Smit (1910-1981) 
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Inleiding 

Het is stil deze zaterdag. 
Buiten brandt een vuur,  

waaraan straks de nieuwe paaskaars zal worden aangestoken. 

Het is stil in de kerk, die spaarzaam is verlicht. 

Iedereen krijgt een kaars bij de ingang. 
 

 
Wij vangen aan met het zingen samen met de cantorij  

van: 591 
Cantorij couplet 1 ; allen couplet 3 t/m 6 

 

2 

Wij wachten U, o Zon, 

het duister duurt zo lang, 

het water stijgt 
en Gij, Gij zwijgt, 

het wordt ons al te bang. 

 

3 
Uw schepping vraagt naar U. 

Volhardt Gij in uw rust? 

De macht van 't kwaad 

gaat rond en gaat 

zijn gang naar hartelust. 
 

4 

Het was de zesde dag 

dat Gij de mensen riep 

en schiep voorgoed 
in vlees en bloed 

en in uw beeld verdiept. 

 

5 
De vrijdag is voorbij, 

de sabbath is vervuld. 

O dageraad 

toon uw gelaat, 

een ochtend zonder schuld! 
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6 

O Heer, wees met uw kerk 
en laat ons niet vergaan, 

maar zend uw kracht 

diep in de nacht, 

uw kracht om op te staan. 

 

 

Als de diaken met de brandende paaskaars binnenkomt, 

zingen wij met de cantorij: 594 
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We lezen Genesis 1 : 1 - 2 : 4a 

We zingen met de cantorij: ‘Voor de aarde en haar pracht’ 
tekst Sytze de Vries ; melodie Englands lane 

Cantorij coupletl 1 + refrein 
Allen: refrein na couplet 2 en daarna alle verdere coupletten. 

 

1  Voor de aarde in haar pracht, 

voor het stralend hemelsblauw, 
voor de liefde die mij draagt 

en verfrist als morgendauw, - 

Refrein: 

Schepper God, aanvaard dit lied, 

waarmee ik U hulde bied. 

 

 
2.  Voor de schoonheid van elk uur 

van de dag en van de nacht, 

voor de zon, die bron van vuur 

die ons warmt en naar ons lacht, - 

Refrein. 
 

3. Voor de sterren en de maan 

die, ook als het donker valt, 

wegen wijzen om te gaan 

over bergen, door het dal,- 

Refrein. 
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4.  Voor de mens die met ons gaat, 
voor de banden van het bloed, 

voor de vriend die naast ons staat, 

voor wie ons geloven doet, -  

Refrein: 

 

5.  Voor het wonder dat wij zijn, 
voor de gift die leven is, 

voor de aardse zonneschijn, 

hemels als geheimenis, -  

Refrein: 

 
6  Voor uw kerk die overal 

zingende uw Naam gedenkt, 

weet hoe zij U danken zal: 

liefde in haar grootst geschenk! 

Refrein: 

 

Psalm 139 : 1-18 
 

Wij zingen 780 
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2 Lang voor ik van Jouw woorden kon weten, 

eer de dag nog begon, 
ging Jij op als de Zon 

die mijn licht en mijn leven wilt heten. 

 

3 Voordat ik aan het licht ben gekomen 
was Jij met mij vertrouwd, 

heb Jij mij al gebouwd 

en mijn naam op Jouw lippen genomen. 

 
4 In de mond, die nog nauwlijks kon spreken 

is de toon al gezet, 

is het lied al gelegd 

dat voorgoed door de stilte kan breken. 
 

5 Jij, die kleinen Jouw grootheid doet zingen, 

laat het lied om Jouw Naam 

heel mijn leven bestaan 

om de dreigende nacht te bedwingen. 
 

Kolossenzen 3 : 15-19 

Wij zingen ‘Van de nacht’ 

tekst W.Barnard ; Melodie ‘Vater uns im Himmelreich’ 

1 Wanneer het licht ten einde gaat, 

de wereld is ten einde raad, 

tenzij dat Gij, o Grote Zon, 

het leven overnieuw begon 
en uit het graf van deze nacht 

ons wederbaarde door uw kracht. 

 

2 Christus, waart Gij niet opgestaan, 

de aarde zou ten onder gaan; 
de zon, dat vaderlijke licht, 

de maan, haar moederlijk gezicht, 

de sterren, broeders zonder tal, 

het ging verloren in 't heelal! 
 

3 O God van de gerechtigheid, 

Gij die een Zon en Vader zijt, 

Gij die de Zoon zijt van het Licht, 
en Gij die vuur op aarde sticht, 

vuur dat in onze harten brandt, 

maak van de nacht een heilig land! 
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We lezen : Marcus 16 : 1-8

Voorganger:  De Heer is waarlijk opgestaan! 
 

Allen:     Ja waarlijk opgestaan! 

Wij begroeten elkaar met deze woorden. 

 

Rood wordt wit 

en het laatste schilderij van de kruiswegstatie,  

dat van Pasen, krijgt een plaats. 

 

Overdenking 
 

Wij zingen  645  

2 Christus onze Heer 

is voor ons gestorven 

en Hij daalde neer 

in het doodsgebied, 
deed de dood te niet 

in de nieuwe morgen. 

 

 
 

 

3 Als een ster zal Hij 

boven ons hoofd stralen, 

ja, Hij maakt ons vrij 

uit het doodsgeding, 
uit de wisseling 

van de lotgevallen. 
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4 Maatslag der natuur, 

kringloop der getijden, 
luistert naar het uur 

dat zijn liefde slaat, 

Hij kwam ons te baat, 

Hij zal ons bevrijden! 
 

5 Pasen is de dag, 

dat de dove lippen 
van het stomme graf 

Hem, het woord van God, 

uit de zwarte dood 

in het leven riepen. 

6 Daarom, zingt Hem toe! 

Hij is onze Heiland. 

Wordt zijn lof niet moe! 
God is opgestaan 

om de hand te slaan 

aan de oude vijand. 

 

DOOPGEDACHTENIS 

Voorganger: 

   Dit is de nacht waarin wij worden teruggebracht 

  naar de bronnen van ons geloof. 

  De uittocht uit het angstland is ons  
  op het lijf geschreven 

  met het water van de doop. 

  Wij zijn opgestaan uit de nacht,  

kinderen van Abraham geworden 

 en de Zoon van Israël 
 neemt ons mee door water en door duisternis, - 

 een nieuwe geboorte, 

 met een nieuwe naam genoemd, 

 als reisgenoten naar ongeziene verten. 
 Zoals de apostel Paulus schreef aan de gemeente in Rome:   

(Romeinen 6: 3-5) 

3 Weet jullie dan niet dat wij allen, 

  gedoopten in Christus Jezus,  

  gedoopt zijn in zijn dood? 

4 Wij zijn dus met Hem mee begraven  
  door de onderdompeling in de dood, 

  om, evenals Christus is opgewekt van de doden 

  door de glorie van de Vader,  

  ook zo in een vernieuwd leven onze weg te gaan. 
5 Want waar ons sterven lijkt op het zijne 

  dan zullen wij dat ook zijn in zijn opstanding. 

 

Daarom willen wij nu onze doopgelofte hernieuwen. 
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We gieten water in het doopvont 

 

We gedenken de doop door onze doopgelofte opnieuw 
(staande) uit te spreken: 

 
Vg.     :   Willen jullie de Heer uw God dienen en naar Zijn stem 

 alleen horen? 

Allen  :  Ja, dat willen wij! 
 

Vg.   :  Willen jullie je verzetten tegen alle machten en 

 krachten die als goden over ons kunnen gaan heersen? 

Allen:      Ja, dat willen wij! 

 
Vg.  :  Willen jullie je telkens opnieuw omkeren naar Christus   

          en hopen op de van God gegeven toekomst  

    voor alle mensen? 

Allen:      Ja, dat willen wij! 

 

Geloofsbelijdenis: 

Wij geloven in een gemeenschap van Christenen,  

waarin we er zijn voor elkaar. 

Wij geloven in het licht, 

dat wij aan elkaar door kunnen geven. 
Wij geloven in het water,  

dat ons bindt en nieuw leven geeft. 

Wij geloven in deze tekens van hoop en leven,  

dat we elkaar de dood niet willen aandoen,  
maar elkaar het leven geven. 

Wij geloven dat we samen waar kunnen maken,  

dat oog om oog en tand om tand niet de laatste waarheid is. 

Wij willen geloven in de liefde die verdraagt,  
in de weg van mens tot mens. 

Wij willen geloven in de nieuwe mens,  

in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Wij willen geloven in Gods goedheid,  

die geen einde heeft. 

AMEN 
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DELEN VAN HET LICHT 
 

Bij het doorgeven van het licht van de paaskaars zingen 
wij 600 
Cantorij couplet 1 en 3 ; allen couplet 2,4 en 5 

 
2 

Licht, geschapen, uitgesproken, 

Licht, dat straalt van Gods 

gelaat, 
Licht uit Licht, uit God geboren, 

groet ons als de dageraad! 

 

3 
Licht, aan liefde aangestoken, 

Licht, dat door het donker 

brandt, 

Licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 

 

4 

Licht, verschenen uit den hoge, 

Licht, gedompeld in de dood, 

Licht, onstuitbaar, niet te 
doven, 

zegen ons met morgenrood!  

 

5 
Licht, straal hier in onze ogen, 

Licht, breek uit in duizendvoud, 

Licht, kom ons met stralen 

tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 

 
Wie een doopkaars of huispaaskaars bij zich heeft kan deze aan 

de paaskaars aansteken en zet deze bij de paaskaars. 

 

Slotgebed  
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Slotlied ‘Nu is het licht ontboden’ 
Allen couplet 1 en 3 ; cantorij couplet 2 

 
2.  

Nog kan het duister duren,  

het licht blijft toegezegd!  
Want in de zwaarste uren  

is onze nacht weerlegd:  

is Christus niet de vlam  

die door het duister kwam,  
ons aangestoken heeft  

met vuur dat eeuwig leeft?  

 

3. 

Nooit zal die vlam nog doven  

dank zij die ene mens  
die alle nacht te boven  

geloofd heeft, onbegrensd.  

Hij is het eerste licht,  

dat ons de dag bericht,  
de zon die schijnen gaat,  

de glans van Gods gelaat!  
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Zending en zegen 

 

We verzamelen ons op het plein voor de kerk 

want de klok luidt: 

 
‘De Heer is waarlijk opgestaan’. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Na afloop hiervan bent u van harte uitgenodigd  

om met paasbrood  

en een glas sap van de druiven  
(gegist of ongegist) 

het feest van de opstanding te vieren. 

 

 

**** 
 

Pasen      09.45 uur zingen van paasliederen 

 10.00 uur 

voorganger    ds. Guus A.V. Fröberg 
organist     Guus Korpershoek 
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