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Liturgie voor de Paaswake 

in de Bethelkerk, 

te Vlaardingen. 

11 april 2020 

Paaswake 21.00 uur 
 
 

 
 

 

 

voorganger:  ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Annabell de Jong 

organist:   Guus Korpershoek  
viool:    Gerard Blok 

zang:     Lianne van Rijn 

      Frans Koevoet 

lector:     Nelleke Slootweg 
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Stille zaterdag 
11 april 

In de Paaswake op deze stille zaterdag komen wij in het donker 
naar de stille kerk. Nog is de dood niet overwonnen.  

Buiten brandt het vuur. De nieuwe Paaskaars wordt 

aangestoken. Het donker breekt, het licht begint te schijnen.  
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Paaswake 
Lied om te zingen, om te lezen:  

 ‘Zoek de stilte vindt de ruimte’ 

 
 

 

 

 



4 

 

2. Stilte vraagt om ons vertrouwen, 

 koelt de hitte, remt de tred. 

 God de, de stilte die ons aanspreekt, 
 kent ons wezen raakt de kern. 

 Hij schept ruimte in ons denken, 

 schaduw die de zon laat zien, 

 schenkt ons moed waar wij te klein zijn, 

 geeft geloven doel en zin. 

 
3. Laten wij in zijn Geest voortgaan, 

 open voor elkaars verdriet, 

 angsten uit ons leven bannen, 

 want de ruimte moet gevierd: 

 ruimte voor de diepste dromen, 

 ruimte voor zorgvuldigheid, 
 ruimte die wij kunnen delen, 

 ruimte waar de Geest geleidt! 
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Terwijl de brandende paaskaars binnenkomt 

en de andere kaarsen (voor vergaderingen, van 

Vaartland) worden aangestoken klinkt  

 

 
 

Gebed 

 

Inleiding 

 

Muziek viool en orgel  : ‘Licht dat ons aanstoot in de 

morgen’ (alleen muzikaal: 2 keer)  601 

 

We lezen Genesis 1 : 1-5  

 

Muziek viool en orgel : Lovland: ‘Secret Garden’ 
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We lezen psalm 27 in de vertaling van Huub Oosterhuis 

 

Muziek viool en orgel : Paradis: ‘Sicilienne’

 

We lezen Matteüs 28 : 1-10

Voorganger:  De Heer is waarlijk opgestaan! 

 

Zang Frans Koevoet : ‘Gloria the gift of life’ (Andrea 

Bocelli) met kleine verandering in tekst i.v.m. Pasen 

 
Paars wordt wit 

en het laatste schilderij van de kruiswegstatie,  

dat van Pasen, krijgt een plaats. 

 

Door het Licht  (Sytze de Vries) 

 

Door het Licht 
ben ik beoogd 

en gewekt 

uit bange leegte. 

Nieuw geboren 

door het Licht. 
Ik ben de nacht voorbij 

getroost: 

mijn langste schaduw 

blijft getekend 

door het Licht 

en onweerstaanbaar 

wordt het dag. 
 

Overdenking 

 

Zang Frans Koevoet ‘The Holy City’
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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. 
 

We gieten water in het doopvont 
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We gedenken de doop door onze doopgelofte opnieuw uit 

te spreken: 

Wij willen de Heer onze God dienen  
en naar Zijn stem alleen horen? 
 

Wij willen ons verzetten tegen alle machten en 

krachten die als goden over ons kunnen gaan heersen? 
 

Wij willen ons telkens opnieuw omkeren naar Christus             

en hopen op de van God gegeven toekomst voor alle mensen? 

 

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 

Zang Frans Koevoet ‘Hallelujah, hallelujah’ 

 

Slotgebed  
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Slotlied om te zeggen en zingen  

‘Zing ten hemel toe’   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. 

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.
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Zending en zegen 

 
Muziek viool en orgel  : ‘U zij de Glorie’  Händel HWV 063 - 

Judas Maccabaeus - Act III - No. 36  NLB 634: 

 

 

 

De klok luidt: 
‘De Heer is waarlijk opgestaan’. 
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