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In stilte en schemering  
 
INLEIDING  

Het was heel vroeg in de morgen, nog donker, 
toen de vrouwen naar het graf gingen. 
Maar hun nacht van twijfel en ongeloof veranderde 
in een nieuwe dag van leven en licht. 
 
Laat ook ons zoiets overkomen 
op deze avond voor Pasen. 
Laat ieder van ons hier een nieuw begin van leven vinden, 
een leven van licht, ontstoken in de nacht. 
 
Het kruis verwijst naar de donkerte van de dood 
én naar de hoop van de verrijzenis. 
Laten we beginnen met het teken van het kruis. 
We vieren het licht van Pasen in zijn naam; 
Hij die is + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 
de paaskaars wordt naar binnen gebracht 
 
DIENST VAN HET LICHT 
 

In het begin was de aarde woest en leeg. 
Duisternis lag over de aarde. 
God sprak: Er moet licht zijn. 
En Hij zag dat het licht goed  was. 
Hij hulde zich in het licht als in een mantel. 

 
De paaskaars wordt ontstoken. 
  

Johannes 1;1,3-5 
In het begin was het Woord. 
Het was bij God en het was God. 
Door het Woord is alles ontstaan 
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en zonder woorden is er niets ontstaan. 
In het Woord was leven 
en dat leven was het licht voor de mensen. 
Het licht schijnt in de duisternis  
en de duisternis heeft het niet kunnen doven. 
 
Naar Johannes 1;14-16 
Het Woord is een mens van vlees en bloed geworden  
en heeft onder ons gewoond. 
Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de 
wereld. 
Maar de wereld erkende Hem niet. 
Hij kwam zijn volk tegemoet, maar zijn volk aanvaardde 
Hem niet. 
Allen echter, die Hem wel aanvaarden, 
allen, die in zijn naam geloven, 
zullen kinderen van God genoemd worden. 
 
't Licht ... dát blijft ... 
Alles wat we zien zal voorbijgaan. 
Wij zullen voorbijgaan, 
de een gaat voor de ander, 
zelden samen. 
Alles wat we zien zal voorbijgaan, 
maar 't Licht dat blijft 
en wij in dat Licht. 
In 't Licht dat door geen duister overwonnen zal worden, 
al is de strijd soms hevig en lijkt 't Licht te doven. 
Alles wat we zien zal voorbijgaan 
maar het Licht dat blijft 
en wij zullen geborgen zijn in dat Licht. 

 
De kaars bij het evangelieboek wordt aangestoken met het 
vuur van de paaskaars. 
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U wordt uitgenodigd uw kaarsje te komen aansteken. Volgt u 
alstublieft de aanwijzingen van de koster op; bewaar een 
veilige afstand en draag, terwijl u loopt, uw mondkapje 
alstublieft.  
 
Gebed 

Liefdevolle God, zeg ons het woord van de eerste dag: 
‘Er moet licht zijn’. 
Ontsteek in ons het licht en het vuur van Pasen: 
licht voor heel de wereld, 
nieuw licht voor hen die niet meer hopen, 
nieuw geloof voor ieder die twijfelt, 
nieuwe liefde overal waar de aandacht voor elkaar 
verflauwt, 
nieuwe ogen voor al wie uitgekeken is op mens en 
wereld. 
 
Vervul ons met het Licht van Jezus, 
de nieuwe Mens. 
Daarvoor zeggen wij U dank en klinkt ons vreugdelied: 

 

 
Lied: ‘Aan het licht’  

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
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Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
U kunt uw kaarsje doven. 
 
WOORDDIENST 

 

Inleiding 

Pasen is het feest van de overwinning 
op datgene wat onoverwinnelijk lijkt: 
het feest van het Leven dat sterker blijkt te zijn dan de 
dood. 
Maar laten wij beginnen bij het begin, het 
scheppingsverhaal. 
Het is een hoopvol verhaal: zó heeft God de wereld en de 
mens bedoeld. 
Het houdt ons ook een spiegel voor: als de wereld niet is 
en niet draait zoals God het heeft gewild, dan is de mens 
daar verantwoordelijk voor. Het verhaal van de schepping 
is ook een bemoedigend verhaal. 
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Een verhaal dat ons zegt: maak er opnieuw iets moois van, 
maak van de wereld en van de mensengemeenschap 
opnieuw een plaats waar God zich kan thuis voelen. 

 
Eerste lezing Genesis 1;1-31.2;1-4 

In het begin maakte God de hemel en de aarde. 
De aarde was leeg en verlaten.  
Overal was water en alles was donker.  
Er waaide een hevige wind over het water.  
 
Toen zei God; ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht. 
God zag hoe mooi het licht was.  
Hij scheidde het licht en het donker.  
Het licht noemde hij ‘dag’ en het donker noemde hij ‘nacht’. 
Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de 
eerste dag. 
 
God zei: ‘Er moet in het midden van het water een koepel 
komen om het water te verdelen.’  
En zo gebeurde het. God maakte de koepel.  
Zo verdeelde hij het water in tweeën: water boven de 
koepel en water eronder.  
Die koepel noemde God ‘hemel’. 
Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de 
tweede dag. 
 
God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats 
stromen.  
Dan komt er droge grond tevoorschijn.’  
En zo gebeurde het. God noemde de droge grond ‘land’ en 
het water noemde hij ‘zee’. En God zag hoe mooi het was.  
 
God zei: ‘Er moet van alles groeien op het land.  
Planten met zaad en bomen met vruchten.’ En zo 
gebeurde het. 
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Op het land kwamen allerlei planten met zaad en allerlei 
bomen met vruchten.  
En God zag hoe mooi het was.  
Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de 
derde dag. 
 
God zei: ‘Er moeten lichten aan de hemel komen om 
verschil te maken tussen de dag en de nacht.  
De lichten moeten laten zien welk seizoen het is, en welke 
dag en welk jaar. En ze moeten licht geven op aarde.’ En 
zo gebeurde het. 
God maakte de twee grote lichten. De zon om overdag te 
schijnen, en de maan om ’s nachts te schijnen. God 
maakte ook de sterren. Hij zette de zon en de maan aan 
de hemel om licht te geven op aarde. En om het verschil 
aan te geven tussen dag en nacht en tussen licht en 
donker. God zag hoe mooi het was.  
Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de 
vierde dag. 

 
God zei: ‘Het water moet vol leven zijn, vol met allerlei 
dieren. En boven de aarde in de lucht moeten vogels 
vliegen.’ God maakte de grote zeedieren en alle kleine 
waterdieren. Hij maakte ook alle soorten vogels. En God 
zag hoe mooi het was.  
God zegende de dieren. Hij zei: ‘Jullie moeten jongen 
krijgen. Overal in de zee moeten dieren komen, en overal 
op aarde vogels.’  
Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de 
vijfde dag. 
 
God zei: ‘Ook op het land moeten allerlei dieren komen: 
wilde en tamme dieren, en heel kleine dieren.’ En zo 
gebeurde het. God maakte de landdieren. En God zag hoe 
mooi het was.  
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God zei: ‘Nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken. 
Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op 
hem leken. Hij maakte ze als man en vrouw. 
God zegende de mensen. Hij zei: ‘Jullie moeten kinderen 
krijgen. Zorg ervoor dat er overal op aarde mensen komen. 
Jullie moeten zorgen voor de aarde. En ook voor de vissen 
in de zee en de vogels in de lucht en voor alle dieren op 
het land.’ 
God zei ook: ‘Alle bomen en planten op aarde zijn voor 
jullie. Jullie mogen de vruchten en zaden eten.’  
En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij gemaakt 
had en zag dat het heel mooi was. Toen werd het avond 
en het werd ochtend. Dat was de zesde dag. 
 
Op de zevende dag was God klaar met zijn werk. Toen 
rustte hij uit. 
 

Lied: ‘Wij zingen de hemel open’ 
Leven met dromen in het hoofd, 
dromen van een land beloofd, 
zingen dat je leeft, 
weet dat je stem, je vleugels geeft 
 
Hoger dan waar de sterren staan, 
ver voorbij aan zon en maan, 
dichterbij 't geheim 
waartoe wij mens geworden zijn. 
 
Elk woord uit onze mond, 
verheft ons van de grond 
bevrijdt ons van de zwaartekracht 
wij zingen de hemel open. 
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Echo's van lijden en van dood, 
mensen van zichzelf beroofd, 
breken onze vlucht 
trekken ons naar de aarde terug. 
 
Zolang een lied nog spreekt, 
van pijn die harten breekt, 
is vrijheid onze levensdroom 
wij zingen de hemel open. 
 

Evangelie Johannes 20;1-9  
Op de vroege morgen van de eerste dag van de week 
-het was nog donker- ging Maria van Magdala naar het 
graf en zag dat de steen voor de ingang was weggehaald. 
Vlug liep ze naar Simon Petrus en naar de andere leerling 
van wie Jezus bijzonder veel hield. ‘Ze hebben de Heer uit 
het graf weggehaald,’ zei ze tegen hen, ‘en we weten niet 
waar ze Hem hebben neergelegd.’ 
Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 
Allebei liepen ze hard, maar de andere leerling sneller dan 
Petrus. Hij kwam het eerst bij de grafkamer aan en toen hij 
zich voorover boog, zag hij de linnen doeken liggen. Hij 
ging echter niet naar binnen.  
Simon Petrus kwam achter hem aan en ging het graf wel 
binnen. Hij zag de linnen doeken liggen en ook de doek die 
om Jezus’ hoofd had gelegen. Die lag niet bij de andere, 
maar apart opgerold.  
Toen ging ook de andere leerling naar binnen, die het 
eerst bij het graf was aangekomen; hij zag en geloofde. 
Want de Schrift, die zegt dat Hij van de dood moest 
opstaan, hadden zij nog niet begrepen. Toen gingen de 
leerlingen naar huis terug.  
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Lied: ‘Le grand hallel’ 
Halleluia Halleluia Halleluia Hallelu 
Halleluia Halleluia Halleluia Hallelu 
 
L'Esprit du Seigneur est sur nous, Halleluia Hallelu 
La joie du Seigneur éclate en nous, Halleluia Hallelu 
L'Esprit du Seigneur est sur nous, Halleluia Hallelu 
La joie de Seigneur éclate en nous, Halleluia Hallelu 

De Geest des Heren is over ons, Halleluja Hallelu 
De vreugde des Heren straalt over ons 
De Geest des Heren is over ons, Halleluja Hallelu 
De vreugde des Heren straalt over ons 

 
Halleluia Halleluia Halleluia Hallelu 
Halleluia Halleluia Halleluia Hallelu 
 
Viens mon ami parmi nous chanter, Halleluia Hallelu 
Viens mon ami parmi nous prier, Halleluia Hallelu 
Viens mon ami tu découvriras, Halleluia Hallelu 
Près du Seigneur la vie et la joie, Halleluia Hallelu 

Kom vriend, om met ons te zingen 
Kom vriend om met ons te bidden 
Kom vriend en je zult ontdekken 
het leven en de vreugde in de nabijheid van de Heer 

 
Et dans l'amitié qui nous rassemble 
Nous chantons le Nom du Seigneur 
Nous chantons le nom du Seigneur, du Seigneur 

En wanneer wij in vriendschap bij elkaar zijn 
bezingen wij de naam van de Heer 

 
Halleluia Halleluia Halleluia Hallelu 
Halleluia Halleluia Halleluia Hallelu 
Halleluia Halleluia Halleluia Halleluia 
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Overweging 
 
WATER, BRON VAN LEVEN EN HERNIEUWING VAN DE 
DOOPBELOFTEN 
 
Water wordt in de doopvont gegoten. 
 

Water is vol geheimen 
Het verfrist, het reinigt, het lest de dorst, het maakt het 
land vruchtbaar. 
Water is zo helder, eenvoudig, belangeloos. 
Tegelijk is water ondoorgrondelijk, rusteloos, 
vol raadsels en geweld en onheil. 
Een oersymbool dat leven schenkt, maar ook leven kan 
verwoesten. 
Daarom ook wordt dit symbool zo vaak gebruikt. 
 

Gebed 
Liefdevolle God,  
ga met ons mee bij vallen en opstaan,  
door water van pijn, verdriet en onderdrukking, naar 
het droge, land van belofte.  
Wees een bron in de woestijn, de dauw die ons 
geneest.  
Zet onze voeten op vaste grond,  
blaas lucht in onze longen en spreidt ruimte om ons 
heen zodat wij vrij kunnen zijn en verder kunnen gaan. 
Wees een weg door de zee, begaanbaar tot de 
overkant, tot uw land, uw toekomst.  
Zegen zo dit water, teken van uw aanwezigheid. Amen 
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Lied: ‘Levend water’  
Water sluit zich om je heen 
Water wil heel dicht bij zijn 
Water draagt je, wiegt je heen 
Kan als een koele nacht zijn. 
 
Refrein: Water, water, water een levende bron 

       Levend water, waarmee ons leven begon. 
 
Water maakt je heerlijk fris 
Water is rijke zegen 
Water voor wat levend is 
Water is mild als regen. Refrein 
 
Water stromend door het land 
Water eenvoudig water 
Zoekt en voedt de kleinste plant 
En alle bloemen later. Refrein 
 
 
Als een kind geboren is 
Wordt het gedoopt met water 
Water dat vol leven is 
Geeft het de kracht voor later. Refrein. 

 
Geloofsbelijdenis 

Terwijl wij onze eigen doop herdenken,  
willen wij samen ons geloof belijden in de Vader, de Zoon 
en de Geest. 

 
Wij geloven in God die Schepper is. 
Hij heeft die schepping toevertrouwd aan mensen 
en laat hen nooit in de steek. 
 
 



 

17 

Wij geloven in Jezus Christus. 
Als geen ander is Hij beeld van God. 
Wij geloven in Hem als Iemand 
die zijn leven deelde met de minsten tot Hij niet meer 
kon. Zelfs zijn dood was uit trouw aan hen. 
Zo is Hij levend gebleven onder ons tot op deze dag. 
 
Wij geloven in Gods Geest, die ons met warmte bezielt 
en aanzet tot handelen in de geest van het evangelie. 
 
Wij geloven in onze opdracht, om in Jezus’ naam deze 
aarde in alle opzichten leefbaarder te maken. 
Met Jezus voor ogen durven wij geloven 
dat het leven geen einde kent en voortgaat, van 
geslacht tot geslacht. Dat wij allen eens thuis zullen 
komen bij Hem, onze God en Vader, 
want onze namen staan geschreven in de palm van 
zijn hand. Amen. 
                     

Voorbede 
Acclamatie:  
Luister, Heer, verhoor ons bidden, 

plant uw vrede in ons hart. 
 
Danklied: ‘Die naar menselijke gewoonte’  

Die naar menselijke gewoonte 

met een eigen naam genoemd werd 
toen hij in een ver verleden 
werd geboren, ver van hier 
 
die genoemd werd: Jesjoe, Jezus 
zoon van Jozef, zoon van David 
zoon van Jesse, zoon van Juda 
zoon van Jacob, zoon van Abram 
zoon van Adam, zoon van mensen 
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die ook Zoon van God genoemd wordt, 
heiland, visioen van vrede, 
licht der wereld, weg ten leven, 
levend brood en ware wijnstok 
   
die, geliefd en onbegrepen, 
werd bewaard in taal en teken 
als een eeuwenoud geheim 
als een wachtwoord doorgegeven 
als een vreemd vertrouwd verhaal 
 
die een naam in mijn geheugen 
die de stem van mijn geweten 
die mijn waarheid is geworden: 
hem gedenk ik hier en noem ik, 
als een dode die niet dood is, 
als een levende geliefde 
 die gekozen heeft te leven 
voor de armsten van de armen 
help man, reisgenoot en broeder 
van de allerminste mensen 
   
die, ten dage dat hij rondging 
door de dorpen van zijn landstreek, 
mensen aantrok en bezielde, 
hen verzoende met elkaar 
die niet steil en ongenaakbaar, 
niet hooghartig, als een heerser, 
maar in knechtsgestalte leefde 
   
die zijn leven voor zijn vrienden  
prijsgaf, door een vriend verraden, 
die, getergd tot op het kruis, 
voor zijn vijand heeft gebeden, 
die, van God en mens verlaten, 
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is gestorven als een slaaf 
 
die gestrooid is in de akker 
als het kleinste van de zaden, 
die daar wacht een lange winter 
in de stilte van de dood, 
die als graan geoogst zal worden 
die als brood gedeeld wil worden 
om in mensen mens te worden 
 
die, verborgen in zijn God, 
onze vrede is geworden, 
onze ziel tot rust gekomen, 
die ons groet van uit zijn verte 
die ons aankijkt van dichtbij 
als een kind, een vriend, een ander 
hem gedenk ik hier, hem noem ik 
en beveel hem bij je aan 
als je levende geliefde 
als de mens die naast je is. 

 
Onze Vader 
 
Vredeswens 

Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver 
weg. Daarom willen ook nu weer bidden om vrede: 
 
Wij vragen U: Beziel ons allen met uw liefde  
zodat wij hoop mogen uitstralen 
op plekken waar we leven en werken. 
Help ons te geloven, God, dat vrede mogelijk blijft 
als we het aandurven te leven naar het voorbeeld van 
Jezus. 
Laat de vrede van Jezus, onze vrede zijn.  
Wensen wij die vrede elkaar van harte toe. 
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Vredeslied 
Vrede voor alle mensen, 
vrede wens ik jou. 
Vrede voor alle mensen, 
vrede alle goeds. 

 
Instrumentale muziek 
 
Gebed 

Liefdevolle God, 
doordring ons ervan dat Pasen ons uitnodigt en kracht 
geeft om vernieuwing te brengen overal om ons heen. 
Geef dan dat wij nieuwe mensen durven zijn, die 
onvermoeibaar en enthousiast getuigen van liefde en 
leven. Dan zal er vreugde zijn, in en rondom ons.  
Amen. 
 

Mededelingen 
 
Slotgedachte  

Op een dag schiep God de aarde, en hij zag dat het 
goed was. 
Tenslotte schiep hij de mens naar zijn evenbeeld. 
Wetenschappers en onderzoekers komen in dit 
scheppingsverhaal niet voor. Onderzoek en geloof hebben 
duidelijk  een andere invalshoek. 
Als het gaat over het ontstaan dan hoort daar ook het 
einde bij, de dood. 
Vandaag hebben wij  stilgestaan bij de vraag: Is de dood 
het einde? 
 
Ik houd de hand vast van mijn vader.  
Zijn ademhaling is onregelmatig en zwak. 
Dan een zucht!  
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Op de monitor verschijnt een lange rode streep en een 
hoge piep 
vult de kamer. Verpleegsters komen aangesneld en 
constateren wat ik al wist: mijn vader is dood! 
Ik hou zijn hand nog steeds vast en kan en wil hem niet 
loslaten.  
Hij is een deel van mijn leven. 
Met verslagenheid, verdriet en naar woorden zoekend,  
vonden we bij het afscheid steun bij elkaar. 
Ik weet dat hij dood is, maar in mijn gedachten, in mijn hart 
is hij niet dood. Hij leeft in mij.  
Ik zie hem en hoor zijn bekende fluitje als we naar huis 
moesten komen. Zijn hand kan ik niet meer vasthouden 
maar ergens is hij er nog. 
 
Zolang wij over Jezus’ woorden,  
over zijn manier van leven met elkaar verbinding zoeken,  
en hier bij elkaar zijn, leeft Hij in ons. 
Dat is vandaag gebeurd.  
Jezus is de kruisdood gestorven maar heeft de  dood 
overwonnen door hier onder ons te zijn. 
Laat het nu maar Pasen zijn, want Hij leeft! 

 
 
Zegenwens 

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
in gebed en stilte, in doen en laten, 
in taal en teken. 
 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn 
in het leven dat we samen delen, 
zo kwetsbaar als het is. 
 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn 
bij alles wat ons te doen staat. 
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Dan zal God ons zegenen in zijn naam, 
de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
Amen 

 
 
 
Lied: ‘Walk in the light’ 

The Spirit lives to set us free,  
walk, walk in the light. 
He binds us all in unity,  
walk, walk in the light. 

De Geest leeft om ons te bevrijden, 
ga, ga in het licht. 
Hij verenigt ons allemaal, 
ga, ga in het licht. 

 
Walk in the light, walk in the light, 
walk in the light ,walk in the light of the Lord. 

Ga in het licht van de Heer. 
 
Jesus promised life to all, 
walk, walk in the light. 
The dead were wakened by his call, 
walk, walk in the light.     Refrein. 

Jezus beloofde het leven aan iedereen. 
Door zijn roep ontwaakten de doden. 

 
We know his death was not the end, 
walk, walk in the light. 
He gave his Spirit to be our friend, 
walk, walk in the light.    Refrein. 

We weten dat zijn dood niet het einde was, 
Hij gaf ons zijn Geest om onze vriend te zijn. 
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The Spirit lives in you and me, 
walk, walk in the light. 
His light will shine for all to see, 
walk, walk in the light.     Refrein . 

De Geest leeft in jou en mij 
Zijn licht schijnt zodat iedereen het ziet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze viering werkten mee: 
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