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Thema: Door de woestijn ten leven...

Het is stil in de kerk

1. De nacht...
1a. Lied:  263: 1, 2 en 3
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2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

1b. Overweging bij deze nacht...

1c. Kyrielied:  Psalm 130: 1 en 3

Uit diepten der ellende roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden, ik werp mij voor U neer.
O laat U oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, red!

Ik heb mijn hoop gevestigd, op God den Heer, die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten, wachters het morgenlicht,
blijk ik, o Heer, verwachten, uw lichtend aangezicht.

2. De Woestijn
2a. Lezing: Exodus 3: 1 - 3 en 7 - 8a

2b. Overweging bij de woestijn 

2c. Zingen: Lied 763: 1, 2 en 3
Zij zullen de wereld bewonen, 
zij namen het wonder ter hand,
de mensen van nacht en nevel 
brengt Hij naar het heilige land.

Er zal geen verzengende hitte, 
geen dorst en geen honger meer zijn
want Hij zal ze weiden aan water
dat vloeit uit het hart der woestijn.

3. De Uittocht...
3a. Lezing: Exodus 13: 17 - 22

3b. Overweging bij de uittocht

3c. Zingen: Melodie lied 247 
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit
naar tijd en land door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
één die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.
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Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop,
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.

4. OVERGANG NAAR DE PAASWAKE
4a. Overweging op de grens van donker en licht...
4b. Genesis 1: 3

5. Het Licht...
5a. De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht
(gemeente gaat staan en zingt lied 598)
5b. Zingen: Lied 598

5c. Acclamatie
v. Het licht van Christus
a. Verdrijft de duisternis (gemeente gaat zitten)

5d. Lezing: Lucas 23: 54 - 56 en Lucas 24: 1 - 11
5e. Zingen: Lied 601: 1 en 3

1. 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. 

3. 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 zo
lang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
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6. Een nieuw begin...
6a. Lied van een nieuw begin: 686: 1 en 2

1. De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt een, wat is verdeeld.

2. Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.

6b. Gedachtenis aan de doop en belijdenis
6c. Zingen: Lied 686: 3

De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt, 
kom, Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.

6c. Gebeden

7. De wereld in...
7a. Doorgeven van het licht
Tijdens het voorspel van lied 634 gaat iedereen die dat wil naar voren, raakt het
doopwater aan, steekt aan de nieuwe Paaskaars zijn kaars aan en vormen we een
kring. Als ieder in de kring staat zingen we...

7b. Zingen: Lied 634: 1 en 2

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

2. Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is! 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de Glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

7c. Wegzending en zegen

7d. We verlaten met de brandende kaars de kerk 

7e. Orgelspel: U zij de glorie...
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