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Liturgie voor de Paaswake 

in de Bethelkerk, 

te Vlaardingen. 

zaterdag 3 april 2021 
 

 

 
 

 

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

organist:   Hans Treurniet  

zang :    leden van de cantorij o.l.v. Niec Saarloos  
lector:     Cobie van der Vlies  
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Stille zaterdag 
3 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.  
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Paaswake 
 

Zang ‘O Heer, wees met uw kerk’    591 
 

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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Terwijl de brandende paaskaars binnenkomt 

en de andere kaarsen (o.a. voor vergaderingen, van 

Vaartland) worden aangestoken klinkt:  

 

‘Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht’      594

 
Gebed 
 

Inleiding 

 

We lezen Deuteronomium 6 : 4-9 
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Zang ‘O grote God die liefde zijt’    838 

 

2 Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

 

We lezen Jesaja 42 :1-9 
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Zang ‘Ik breng een rechter aan het licht’    459 

5 Is hij een lamp die helder schijnt, 
hij dooft de vlam niet die verkwijnt, 

mijn knecht geeft gloed aan het bestaan, 

hij wakkert het geringe aan. 

 

6 Hij is het eerste morgenlicht, 

de blinde ziet een vergezicht, 

de dove hoort een nieuw geluid, 
de aangeklaagde gaat vrijuit. 

 

7 De vorst der vorsten is een knecht, 

de volken komen tot hun recht, 

vrijheid en vrede eren hem 

die 't hart is van Jeruzalem. 
 

We lezen Lucas 24 : 13-35

Voorganger:  De Heer is waarlijk opgestaan! 

Allen:     Ja waarlijk opgestaan! 
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Zang ‘Zing nu  de Heer! Hij zag ons aan!    642

 
2 Diep in de donkre aarde ging 

't lichaam van onze Here 

om als het woord der opstanding 

levend terug te keren. 
 

7 Zing het de hoge hemel rond! 

't Woord aan de dood ontsprongen 

werd weer een kracht in onze mond, 

brandend met vuren tongen. 

 
Paars wordt wit 

en het laatste schilderij van de kruiswegstatie,  

dat van Pasen, krijgt een plaats. 

 

Gedicht : ‘De Heer is onze reisgenoot’    (Jaap Zijlstra) 

De Heer is onze reisgenoot, 

Hij die ons zijn gezelschap bood 

en sprekend over kruis en graf 

geduldig tekst en uitleg gaf. 
 

Zo valt een lange weg ons licht, 

de Schrift opent een vergezicht 

en brengt verdwaalden dicht bij huis, 

verloren zonen komen thuis. 
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De avond daalt, blijf bij ons Heer! 
Hij zet zich aan de tafel neer 

en breekt het brood en schenkt de wijn, 

die gast, het moet de Gastheer zijn! 

 

Wij keren naar Jeruzalem, 

ons brandend hart verneemt zijn stem, 
Hij deelt met ons het daaglijks brood, 

de Heer is onze reisgenoot. 

 

Overdenking ‘De terugkeer’ 
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Zang 'Nu is het licht ontboden' 
Melodie gezang 214 (Johann Crüger); tekst Sytze de Vries 

 
 

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? 
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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!

 

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 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 

 

Slotgebed  
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Slotlied  ‘Loof God, loof hem overal’     psalm 150 

 
 

2 Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
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Zending en zegen 

 
 

De klok luidt: 

‘De Heer is waarlijk opgestaan’.  

 

 

 
 

 

ACTIVITEITENOVERZICHT 

Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl 

 

Zondag 4 april Pasen          
Dienst       10.00 uur 

Zaterdag 10 april      

Oud papier Verploegh Chasséplein  08.30 – 12.00 uur 

Zondag 11 april         

Dienst       10.00 uur 

  

mailto:redactie@ambachtoost.nl

