Evangelisch-Lutherse Gemeente en Oud-Katholieke Parochie
in de St Willibrorduskerk te Arnhem
PAASWAKE
Licht in de duisternis
voorgangers

ds Hans Uytenbogaardt
pastoor Joke Kolkman
organist
Erik van de Heijden
enkele gemeenteleden
Lb = Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk
OKG = Oud-Katholiek Gezangboek
HET LICHT
v.
Wij zijn samengekomen
in de Naam + van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest.
a.
Amen.
v.

Samengekomen om God te loven
omwille van het licht van zijn nabijheid
nu wij het verrijzen van zijn Zoon gedenken:
Christus, onze Heer.
Laten wij bidden:
Wij bidden U, God,
zegen + deze kaars
het zinnebeeld van uw eniggeboren Zoon,
Jezus Christus,
die het leven en het licht der wereld is
en onder ons zijn woning wil maken.

De voorganger tekent met zijn vinger op de paaskaars het kruis,
de letters alfa en omega en het jaartal na.
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a.

Christus, gisteren en heden,
Begin en einde – Alfa en Omega,
Hem behoren tijd en eeuwigheid,
heerlijkheid en heerschappij,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen

a.

Zegen + , Heer, deze wierooknagels;
mogen zij voor ons de tekenen zijn
van de wonden van Christus,
waardoor hij ons genezen heeft
en waarmee hij na zijn verrijzenis
aan de zijnen is verschenen.
Amen.

v.

a.

Het licht van Christus,
die in heerlijkheid verrezen is,
moge de duisternis uit ons leven verdrijven.
De nacht is voorbijgegaan,
de dag is aangebroken,
de zon der gerechtigheid
gaat over ons op.
Amen.

De paaskaars wordt bewierookt
DE LOF VAN HET LICHT
Licht dat ons aanstoot in de morgen (Lb 601 /OKG768)
tekst: Huub Oosterhuis; melodie: Antoine Oomen
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2. 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.
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
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
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Doopgedachtenis en Opstanding
Romeinen 6,3-5
Zusters en broeders, weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus,
zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met
hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de
dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn
dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.
Een paaslied bij de doop.
(Verzamelde Liederen 33, OKG 738 / Lb 351)
Test: Willem Barnard, melodie Hermann Scheidt

1. In u zijn wij begrepen,
in u zijn wij gedoopt.
Uw dood werd ons ten teken,
uw leven onze hoop.
Nu weten wij voorgoed:
gij zult ons nooit begeven,
uw lichaam is ons leven,
uw offer is ons bloed.
2. Wij zijn in u begraven,
wij staan met u rechtop.
Wij zijn niet langer slaven,
maar kinderen van God.
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Een wereld zijn wij oud,
maar nieuw als deze morgen,
geboren ongeborgen,
verloren tot behoud.
3. Die dood van één voor allen
werd vruchtbaar in de tijd,
het zaaizaad is gevallen,
het loopt op oogsten uit.
De zondvloed is voorbij,
ziedaar de nieuwe oever,
een duif koert in het lover,
dit is de overzij.
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Matteüs 28,1-7
Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week
gloorde, kwam Maria Magdalena met de andere Maria naar het graf
kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel
van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de
steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn
kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en
vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei:
‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij
is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft . Kijk
maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn
leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten
jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea daar zul je hem zien.”
Dat is wat ik jullie te zeggen had.’
v.
a.

Christus, is verrezen!
De Heer is waarlijk opgestaan!

Gebed en zegen
v.
Laten wij bidden.
Levengevende God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken u voor deze nacht
waarin uw licht over ons opgaat
in Jezus, uw Zoon.
Wij danken u voor de hoop op leven
in deze duistere, bewogen dagen
vol van onzekerheid en angst voor de dood
en wij bidden u,
laat ons niet alleen,
blijf bij ons met uw troost en zegen,
met uw Woord en Sacrament.
Blijf bij ons, in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Door Christus, onze Heer. Amen
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Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde,
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade,
want van u is het rijk
en de krachten de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
Christus, onze Heer verrees (Lb 624 / OKG 654) tekst: Lyra Davidica
1708; vertaling: onbekend; melodie: Londen 1708, later gewijzigd
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2. Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf,
halleluja!
3. Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer,
halleluja!
Eng'len jub'len Hem ter eer,
halleluja!
Zegen
v.

a.

Over onze harten, over onze huizen,
de zegen van God.
In ons komen in ons gaan,
de vrede van God.
In ons leven, in ons geloven,
de liefde van God.
Aan ons eind en nieuw beginnen,
de barmhartigheid van God
om ons te ontvangen en thuis te brengen.
Zo zegene en behoede u
de almogende en barmhartige God,
+ Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.
ZALIG PASEN!
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