
Paaswake 3 april 2021 Mariakerk 

 

“Allen zijn getuigen” 
 

 Opening 

• Kruisteken 

 

• Woord van welkom 

• themastelling 

 
Gebed op de drempel  

V. Mensen dromen over licht dat daagt, over een nieuwe morgen 

na elke nacht, over zon na regen, over vreugde na verdriet, 

over vrijheid en blijheid voor ieder mens. 
Verhoor ons, Heer, vervul wat mensen dromen. 

 
A: Verhoor ons, laat uw licht toch komen, 
vervul wat mensen dromen. 

 

V. Mensen dromen over licht dat daagt. 
Armen dromen over welvaart en zieken over gezondheid; 

oorlogsslachtoffers over vrede en vluchtelingen over een veilig thuis. 

Onderdrukten hopen op gelijke kansen en minderheden op een eigen 

plaats. 
Verhoor ons, Heer, mogen er mensen zijn 
die deze dromen werkelijkheid maken. 

 

A: Verhoor ons, laat uw licht toch komen, 
vervul wat mensen dromen. 

 

V. Mensen dromen over licht dat daagt, 
ze zien aan alle kanten duisternis. 

Maar laten we ook oog hebben voor het licht dat er is, 

voor het goede dat mensen doen voor elkaar. 

En vooral, laat ons zien waar we zelf licht kunnen zijn voor anderen. 

Verhoor ons, Heer, en vergeef ons als we geen licht brachten, maar 

duisternis. 

 
A: Verhoor ons, laat uw licht toch komen, 

vervul wat mensen dromen. 

 

 

Zegening van het Vuur  



God door Uw zoon hebt Gij aan ons uw licht geschonken, Licht als een 

vuur. Zegen dit nieuwe Licht, dat het voor ons mag blijven schijnen als 
een baken, als een teken van nieuw Leven. Amen 

Ik zegen jou: in de naam van de +Vader +Zoon en +Heilige Geest  

  
Ontsteken van de Paaskaars  

 

Lied:  

  

Licht, ontloken aan het donker, 

Licht, gebroken uit de steen, 

Licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 

Licht, geschapen, uitgesproken, 

Licht, dat straalt van Gods gelaat, 

Licht uit Licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 

Licht, straal hier in onze ogen, 
Licht, breek uit in duizendvoud, 

Licht kom ons met stralen tooien, 

ga ons voor van hand tot hand! 

 
  
Gebed 

Barmhartige God, 

Gij die bij nacht en ontij het licht zijt en door de diepte van de dood heen 
een nieuw begin van leven schept, wees hier aanwezig en spreek tot ons 

hart. Kom tot ons in uw Woord door Jezus Christus, uw Zoon, Hij die uit 

de dood is opgestaan en leeft bij IJ tot in eeuwigheid. Amen 
 

 

Inleiding op de lezingen  

 
 

Eerste lezing Gen 1, 1-5   

De schepping van hemel en aarde 
In het begin schiep God de hemel en de aarde.  

De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de overvloed, 

maar Gods geest zweefde over het water.  
God 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. 



 

Tegen verhaal     

Hoe was het ook weer dat bericht van dat je zwanger was. Dat bleek dat 

er nieuw leven op komst was. Jij zou ouder zijn, vader moeder, ouder van 

een nieuw kind Spannend, verheugd alle gevoelens lopen door elkaar, je 

loopt bijna over. Wij worden ouder.  
En dan dat bericht.  “We hebben wat gezien op de echo” De wereld valt 

stil, grond verdwijnt onder jouw voeten, bij wie moet je zijn, wie kan jou 

helpen? Zal er ooit nog de zon schijnen? 

Dan is jouw kind geboren. Na de barensweeën ligt zij in jouw armen. Jij 

voelt haar, ruikt haar. Dit is jouw kind! De nacht van onzekerheid is 
voorbij, de eerste dag is daar, het leven kan beginnen. 

 

Lied  

Wie ingaat tot dit water 

Gaat in tot die het water schiep: 
De liefde van de Vader 

Is als het water diep. 
 
Wie ingaat tot dit water, 

Gaat met die inging in ons vlees, 

De Zoon van de genade 
Die uit de dood herrees. 

 

Zegening van het water   

Zoals Israël door het water gegaan is en 
een nieuw begin van leven mocht 
ervaren, zo willen ook wij het oude leven 
achter ons te laten. 
Wij mogen herboren worden uit 
water en geest. Daarom willen wij 
dit water zegenen en het 
bestemmen voor de doop van allen 
die hier naar toe komen om als 
gedoopten deel uit te maken van de 
gemeenschap rond Schrift en Tafel. 



 

 

Lied 

Wie ingaat tot dit water, 

Ontvangt die op het water zweeft, 
Die is uit Zoon en Vader, 

De Geest die eeuwig leeft. 

 
En opstaand uit dit water 
Vergeet hij ’t land dat hij verliet, 

Omdat hij land en water 
Opnieuw geboren ziet. 

 

 

Hernieuwing van de doopbelofte   

Wij allen die eens gedoopt werden en naar Christus genoemd zijn, wij zijn 
gekomen om ons leven te vernieuwen in het licht van de opgestane Heer. 
Laten wij dan als uit één mond stem geven aan wat ons ten diepte beweegt 
en ons eens gegeven woord vernieuwen. 

Wij spreken hier uit dat wij het leven aanvaarden als een gave van God. 
Hij heeft ons geroepen om de aarde te eren en het leven te respecteren. 

God, uw schepping willen wij behoeden en bewaren en zo doorgeven aan 
onze kinderen. 

Wij spreken hier uit dat wij willen leven in liefde en rechtvaardigheid. In 
navolging van Jezus Christus zullen wij de minsten der mensen dienen en 
het opnemen voor de zwaksten. 

God, wij willen werken aan vrede en verdraagzaamheid in onze wereld, de 

vreemdeling in ons midden zullen wij met liefde bejegenen en uw schepping 

met alle mensen delen. 

Wij spreken hier uit dat ons een nieuwe aarde voor ogen staat waar 
kinderen veilig zijn en zorgeloos kunnen opgroeien, waar volwassenen 
levensvervulling en geborgenheid vinden en ouderen mogen genieten van 
de tijd hun gegeven. 



God, wij willen elkaar vasthouden in verbondenheid met alle christenen en 

in trouw aan uw kerk op aarde. 

 

Geloofsbelijdenis Ton Baeten 

Ik geloof in een kerk die haar deuren wijd openzet,  

waar iedereen welkom is en niemand buitengesloten wordt,  

die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw,  
tussen goed en slecht,  

waar ieder heilig en zondig is,  

die geen rangen en standen kent,  
waar allen van hoog tot laag  

werkelijk broeders en zusters zijn,  

die haar eigen grenzen overschrijdt  

en een Tafel bereidt voor allen  
doe zich tot Jezus Christus bekennen,  

die het woord van God in dialoog belijden  

en waar communio hand in hand gaat met communicatie,  
die niet heerst, maar dient, waar recht gedaan wordt aan allen,  
die niet denkt aan eigen roem,  

maar de kleinen eert en hen optilt uit hun vernedering,  
die op uittocht is naar de werkelijke bevrijding voor alen,  

die haar crisis te bovenkomt en blijft getuigen  

van de hoop die in haar leeft  
 

Lied: Confitemini Domino 

 
Evangelie, Marcus 16,1-8   

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 isHij 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."' 

Ze 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. 

 

Woord van verkondiging 

 
Voorbede  

God van alle machten, God van hemel en aarde, 
in deze nacht vol toekomst en hoop bidden we 
tot U die ons een nieuw begin van leven schept: 

• voor alle mensen die onderweg zijn naar morgen en naar 
nieuwe levenskansen; dat zij mensen mogen ontmoeten die tegen 
alle doodsheid in leven weten te wekken, liefde willen geven, 
toekomst durven bieden..  

• voor alle mensen voor wie het ook dit jaar geen Pasen wordt: 
mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en misbruik; dat zij een 
veilig onderkomen vinden en gastvrijheid mogen ontmoeten..  

• voor alle mensen die openstaan voor het geheim van uw 
levenskracht; dat zij zich gedragen weten en elke dag opnieuw 
mogen ervaren dat echte liefde en dienstbaarheid tot het uiterste 
gaat... 

• voor alle christenen, waar ook ter wereld, op dit nachtelijk uur 
bijeen; dat zij met Pasen van harte geloven in een nieuw begin van 
leven en in hun doen en laten gestalte geven aan de navolging van 
uw verrezen Zoon... 

Barmhartige God, sla acht op ons gebed en laat ons leven in het 
vertrouwen dat Gij met ons meegaat. Zo bidden wij U voor vandaag en 
alle dagen die Gij ons geeft. Amen. 

Digitale collecte 

 

Dienst van de Tafel 

• aandragen brood en wijn 

• aansteken kaarsen 

Lied 

Zingt voor de Heer, al wat bestaat, 

Hemel en aarde, zon en maan. 
Loof God de Heer en prijs zijn naam. 

Alleluluia, alleluia! 

 

Bergen en zeeën, loof de Heer 

Vogels en vissen, loof de Heer. 

Zing voor de Heer, gij mens en dier. 
Alleluia, alleluia! 

 



Jubel van vreugde voor uw God. 

Zing en verhef Hem immermeer. 
Hij is uw God en gij zijn volk. 

Alleluia, alleluia! 

 
 

Gebed over de gaven 

Barmhartige God, wij danken U voor het 
brood en de wijn, de tekenen waarin uw 
Zoon Jezus Christus als de Levende onder 
ons aanwezig wil zijn. 
Laten deze gaven ons sterken in de vaste 
overtuiging dat een nieuw begin van leven altijd 
mogelijk is. 
Door Jezus Christus, onze verrezen Heer. 
Amen. 

Tafelgebed   

V: Gij die weet wat in mensen omgaat 

aan hoop en twijfel, drift, plezier, onzekerheid. 
Gij die ons denken peilt 

en ieder woord naar waarheid schat 

en wat onzegbaar onmiddellijk verstaat. 

V: Gij toetst ons hart 

en gij zijt groter dan ons hart. 
Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht. 
En niemand, of hij heeft een naam bij U. 

En niemand valt of hij valt in uw handen 
en niemand leeft of hij leeft naar U toe. 

A: Maar nooit heeft iemand U gezien. 

In dit heelal zijt Gij onhoorbaar. 

En diep in de aarde klinkt uw stem niet. 
En ook uit de hoogte niet. 

En niemand die de dood is ingegaan 

keerde ooit terug om ons van U te groeten. 

V: Aan U zijn wij gehecht. Naar U genoemd. 

Gij alleen weet wat dat betekent. Wij niet. 
Wij gaan de wereld door met dichte ogen. 

V: Maar soms herinneren wij ons een naam, 

een oud verhaal dat ons is doorverteld, 

over een mens die vol was van uw kracht, 

Jezus van Nazareth, een zoon van Abraham. 
In hem zou uw genade zijn verschenen, 

uw mildheid en uw trouw. In hem zou voorgoed 



aan het licht gekomen zijn hoe Gij bestaat: 

weerloos en zelveloos, dienaar van mensen. 

V: Hij was zoals wij zouden willen zijn: 

een mens van God, een vriend, een herder, 

die niet te eigen bate heeft geleefd 
en niet vergeefs, onvruchtbaar is gestorven. 

V: Die in de laatste nacht dat hij nog leefde 

het brood gebroken heeft en uitgedeeld 
en heeft gezegd: Neemt, eet, dit is mijn lichaam – 

zo zult gij doen tot mijn gedachtenis. 

Toen nam hij ook de beker en zei: 

Dit is het nieuw verbond, dit is mijn bloed, 
dat wordt vergoten tot vergeving van uw zonden. 

Als je uit deze beker drinkt, denk dan aan mij. 

V: Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom 
dit brood en breken het voor elkaar, 
om goed te weten wat ons te wachten staat 

als wij leven hem achterna. 

V: Als Gij hem hebt gered van de dood, God, 

als hij, dood en begraven, toch leeft bij U, 

red dan ook ons en houd ons in leven, 
haal ook ons door de dood heen, nu. 
En maak ons nieuw, want waarom hij wel, 

en waarom wij niet –wij zijn toch ook mensen. 

Onze Vader 

 
Vredeswens  
In deze nacht mogen we ons thuis weten bij de Heer van alle 
leven. Hij is onze God, Hij draagt ons door het water heen naar 
de overkant en door het donker heen naar het licht. 

Laten we elkaar de vrede van Christus toewensen. 

De Heer is verrezen, ja, Hij is waarlijk verrezen! 
Zalig Pasen! 

 
Communie 

 
Slotgebed  

 
Barmhartige God, wij danken U voor de opstanding van uw Zoon 
Jezus Christus, waardoor Hij voor ons een nieuw begin van leven 
mogelijk maakt. Wij bidden U: blijf ons bezielen met zijn 
geestkracht, opdat wij kunnen leven in navolging van Hem, de 



eerstgeborene uit de doden, nu en altijd, tot in de eeuwen der 
eeuwen. Amen. 

Lied:  

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af, 
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 

Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer. 

Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind 

en zegt telkenkere: ‘Christus overwint’. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

In zijn godd’lijk wezen, is mijn glorie groot: 

niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Zending en zegen   

Uit het duister werden wij geroepen om kinderen van het licht te zijn. 

Wij geloven in een nieuw begin van leven. 

Moge de zegen van de goede en barmhartige God ons daarbij vergezellen, 

Hij die voor ons is: Vader, Zoon en + heilige Geest. Amen. 

 

 

 


