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WITTE DONDERDAG 
 
Orgelspel 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Moment van stilte                        (wij gaan staan) 
 
Zingen: Psalm 67: 1 

1. God zij ons gunstig en genadig. 
 Hij schenke ons 't gezegend licht 
 dat overvloedig en gestadig 
 straalt van zijn heilig aangezicht: 
 opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde 
 en tot U zich wend', 
 zo, dat allerwegen ieder volk de zegen 
 van uw heil erkent. 
 
Groet en bemoediging 
 
v: Genade en barmhartigheid en vrede voor u van  

God, onze Schepper en van Jezus Christus, onze Heer. 
Onze hulp is in de naam van de Heer 

a: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Drempelgebed 
v: Eeuwige God, wij die U nooit hebben gezien, 
a: zie ons hier staan.  
v: Wij die van U hebben gehoord, 
a: hoor Gij ons aan.  
v: Uw naam is dat Gij mensen helpt, 
a: wees onze hulp, 
v: en dat Gij alles gemaakt hebt, 
a: maak alles nieuw.  
v: En dat Gij ons bij name kent, 
a: leer ons U kennen, 
v: die Bron van leven wordt genoemd, 
a: doe ons weer leven, 
v: die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 
a:  wees hier aanwezig. Amen  
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Zingen: Psalm 67: 3 
 
3. De aarde heeft de vrucht gegeven, 

die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 

(wij gaan zitten) 
 
Gebed om ontferming afgesloten met lied 281: 1, 2, 3, 4 en 5 
 
1.  Wij zoeken hier uw aangezicht. 
 God, houd uw oog op ons gericht: 
 Kyrie eleison! 
 
2. Wanneer het donker ons verrast,  
 houd ons dan met uw goedheid vast:  
 Kyrie eleison!  
 
3. Verschijn ons als de dageraad,  
 Gij, Zon die ons te wachten staat:  
 Kyrie eleison!  
 
4.  Gij roept ons met een nieuwe naam  
 uit dit genadeloos bestaan: 
 Kyrie eleison!  
 
5.  Dat ieder die zich tot U wendt  
 de gloed van uw genade kent.  
 Kyrie eleison!  
 
 
 Moment van stilte 
 
 
Lezing uit Exodus 12: 1, 15 - 20 
 
Zingen: Psalm 116: 1, 2 en 3  
 
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
 nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
 mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
 en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
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2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
 en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
 heb ik de naam des Heren aangeroepen 
 en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel! 
 
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
 Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
 Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
 Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 
Lezing uit Johannes 13: 1 – 15 
 
Zingen: O Liefde die verborgen zijt  (lied 561)  
 

 

 

 

 

 
 
 

2.

 Hoe achtloos in ons midden wordt 
  het kostbaar mensenbloed gestort 
  en in het onbarmhartig licht 
  het kruis des Heren opgericht. 
 
3. De minsten van de mensen zijn 
  daar uitgestrekt in angst en pijn. 
  Tot aan het eind der wereld lijdt 
  Christus in hun verlatenheid. 
 
4. O Liefde uit de eeuwigheid, 
  Die met ons mens geworden zijt, 
  wij bidden, laat ons niet alleen 
  in al het duister om ons heen, 
 
5. opdat ook wij o Heer U niet 
  verlaten in uw diep verdriet, 
  maar bij U zijn in al de pijn 
  waarmee de mensen mensen zijn. 
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Overdenking 
 
 
 Moment van stilte  
 
 
Zingen:  Zoals ik ben kom ik nabij  (lied 377) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
 mijn angsten en onzekerheid, 
 mijn maskers en mijn ijdelheid 
 o Lam van God, ik kom. 
 
3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
 tast ik naar U, die mij bemint, 
 bij wie mijn ziel genezing vindt, 
 o Lam van God, ik kom 
 
4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
 reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
 vervult, verlicht, verwarmt Gij mij 
 o Lam van God, ik kom. 
 

5. Zoals ik ben, in U te zijn 
 en Gij in mij, in brood en wijn: 
 uw ziel, uw levenskracht wordt mijn - 
 o Lam van God, ik kom. 
 
6. Zoals ik ben – ja, dat ik dan 
 de lengte, breedte, hoogte van 
 uw diepe liefde vatten kan: 
 o Lam van God, ik kom. 
 
7. Zoals ik ben: dat ik uw Naam 
 nu al, met alle heiligen saam, 
 en eens ook voor uw troon beaam - 
 o Lam van God, ik kom. 

 
Voorbeden  met gezongen Ubi caritas (lied 568) 

 
   Waar vriendschap is en liefde, daar is God 
 
 

http://www.awodka.net/24cg/
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Inzameling van de gaven  
 
Viering van de maaltijd 
 
Nodiging om in de kring te komen  
 
Tafelgebed: Gezegend zij uw Naam  uit het Dienstboek I 

 
Gezegend, o God, zij uw Naam, 
die telkens aan ons doorgegeven is, 
door alle eeuwen heen en overal. 
 
Zo veel is ons ontschoten of ontnomen, 
verdampt of spoorloos zoekgeraakt 
in het zwaar geweld der tijden. 
Maar met uw Naam bent U nabij gebleven, 
met al wat daarin veilig is gesteld, 
eens en voorgoed, voor ieder van ons. 
 
Door Jezus Christus, onze broeder, 
aan wie U de naam gegeven hebt 
die boven alle namen uitgaat 
 
 
Nederig tot het bittere einde, 
heeft Hij een brood genomen, het gebroken 
en gezegd: ‘Dit is mijn lichaam voor u.’ 
 
Zo heeft Hij ook de beker genomen en gezegd: 
‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
doet dit om Mij te gedenken.’ 
 
Gedenk Gij òns, roep ons bij onze namen, 
wees hier aanwezig door uw Geest, 
tot onze vertroosting en vrede. 
Vernieuw het aanschijn van deze aarde, 
verenig ons met wie zijn voorgegaan 
op de weg van geloof, hoop en liefde. 
 
En behoed in ons het visioen van uw Rijk, 
bewaar in ons de hoop op die voltooide tijd, 
waarin uw Naam zal zijn: ‘Alles in allen’. 
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Hoor ons als wij bidden: Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. Amen 

 
Wij wensen elkaar de vrede 
 
Delen van brood en wijn 
 

Dankgebed  
 
God van liefde, Gij hebt ons gevoed met uw gaven:  
het brood uit de hemel en de wijn van het koninkrijk.  
Wij bidden U: blijf ons nabij, ook in de nacht die komt.  
Laat ons nooit alleen, zelfs niet in de dood.  
Dat bidden wij U in de naam van Hem  
die ons is voorgegaan naar U: Jezus, de Levende. 
allen: Amen. 
       (wij gaan zitten) 
 
 
 
 
 
 

Overgang  naar  Goede Vrijdag 
......de avondmaalstafel wordt afgeruimd/afgedekt 
......de bloemen worden weggebracht 
......nu de tafel leeg is 

  



9 

Zingen: lied 795    (melodie: ‘Rust mijn ziel uw God is koning) 
 

1. Wat ons bond, God, is verbroken 
onze liefde is gedoofd. 
Niemand kan de wond nog helen 
zwijgend buigen wij het hoofd. 

 
2. Vul de stilte met uw adem, 

alle druk is ons te veel. 
Wij gaan onder ins falen, 
als uw liefde ons niet heelt 
 

3. Al bent u in ons gebroken,- 
kom ons nader, maak ons vrij 
van de pijn om vroeger dagen. 
In uw vrede dooft de strijd. 

 
4. God, die alle dingen nieuw maakt, 

zet opnieuw een toekomst in 
waar wij van uw zegen leven, 
anderen tot zegen zijn. 
 

5. Geef geloof dat trouw kan groeien, 
hoop op meer waarachtigheid, 
liefde die zo lang blijft bloeien 
als uw liefde ons geleidt. 

 
       (wij gaan staan) 
 
 
Wij bidden gezamenlijk het Luthers Avondgebed  
 
Heer, blijf bij ons,  
want het is avond en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk,  
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven,  
aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen,  
met uw Woord en Sacrament. 
Blijf bij ons  
wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst,  
de nacht van twijfel en aanvechting, 
de nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons in leven en sterven,  
in tijd en eeuwigheid. Amen 
 
 
Wij verlaten in stilte de kerk 
 
 
 

Wilt u deze liturgie in de kerk laten liggen? 
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GOEDE VRIJDAG 
 
 
 
 
 
 
In stilte komen wij bij elkaar 
 
In stilte verlieten we gisteren de kerk,  
in stilte beginnen we vanavond,  
om straks ook weer in stilte de kerk te verlaten,  
op weg naar stille zaterdag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst staan we stil bij de kruisweg van Jezus. 
Een kruisweg loop je, ga je.  
Stap voor stap, statie voor statie volg je Jezus in zijn gang met het kruis. 
Hij wordt ter dood veroordeeld, Hij neemt het kruis op zijn schouders, Hij 
valt, ontmoet zijn moeder, Simon van Cyrene helpt Hem het kruis te 
dragen, Hij valt weer ... Hij sterft, wordt in het graf gelegd.  
Wie een kruisweg gaat, verdiept zich telkens in een van deze momenten 
op de weg van Jezus. Dat confronteert ons met eenzaamheid, pijn, 
mislukking en vernedering - van zovelen in de wereld en van jezelf. 
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Openingsgebed 
 
 

v:  Vandaag gedenken wij Jezus Christus 

A:  in zijn lijden en dood 

v:  in de dagen van zijn leven heeft Hij onze zwakheid gedragen, 

A:  onze leegte onder ogen gezien. 

v:   Hier zien wij op het kruis. 

A:  Laten wij waken en bidden met Hem. 

 
 

 

 

We zingen: Psalm 130 

 

1. Uit diepten van ellende / roep ik tot U, o Heer. 

 Gij kunt verlossing zenden, / ik werp voor U mij neer. 

 O laat uw oor zich neigen / tot mij, tot mijn gebed. 

 Laat mij gehoor verkrijgen, / red mij, o Here, red! 

 

2. Zoudt Gij indachtig wezen / al wat een mens misdeed, 

 wie zou nog kunnen leven / in al zijn angst en leed? 

 Maar Gij wilt ons vergeven, / Gij scheldt de schulden kwijt, 

 opdat wij zouden vrezen / uw goedertierenheid. 

 

3. 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, 

 blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht. 

 

4. Gij al Gods bondgenoten, / ziet naar zijn toekomst uit! 

 De Heer is vast besloten / tot goedertierenheid! 

 Hoort aan de goede tijding: / Hij geeft in zijn geduld 

 aan Israël bevrijding / van onrecht en van schuld. 
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De kruisweg van Jezus in beeld en woorden 

 

Bij iedere statie (afbeelding) luisteren we naar een tekst. 

 

Inleiding  

 

Statie 1: Jezus wordt ter dood veroordeeld 

Statie 2:  Jezus neemt het kruis op zijn schouders 

Statie 3:  Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis 

 

Zingen: Met de boom des levens  (lied 547)  

 
1. Met de boom des levens 
 wegend op zijn rug 
 droeg de Here Jezus 
 Gode goede vrucht. 
refrein Kyrie eleison, 

 wees met ons begaan, 
 doe ons weer verrijzen 
 uit de dood vandaan. 

 
2. Laten wij dan bidden 
 in dit aardse dal, 
 dat de lieve vrede 
 ons bewaren zal, 
refrein 
 
3. want de aarde vraagt ons 
 om het zaad des doods, 
 maar de hemel draagt ons 
 op de adem Gods. 
refrein 

 
4. Laten wij God loven, 
 leven van het licht, 
 onze val te boven 
 in een evenwicht, 
refrein 
 
5. Want de aarde jaagt ons 
 naar de diepte toe, 
 maar de hemel draagt ons, 
 liefde wordt niet moe. 
refrein 
 
6. Met de boom des levens 
 doodzwaar op zijn rug 
 droeg de Here Jezus 
 Gode goede vrucht. 
refrein 

 

 

Statie 4: Jezus ontmoet zijn moeder 

Statie 5: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen 

Statie 6: Veronica droogt het gezicht van Jezus 

Statie 7: Jezus valt voor de tweede maal 

 

Orgelspel  

 

Statie 8: Jezus troost de wenende vrouwen van Jeruzalem 

Statie 9: Jezus valt voor de derde maal 
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Zingen: O hoofd vol bloed en wonden (lied 576 a): 1 en 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. O hoofd zo hoog verheven, 
 o goddelijk gelaat, 
 waar werelden voor beven, 
 hoe bitter is uw smaad! 
 Gij, eens in 't licht gedragen, 
 door engelen omstuwd, 
 wie heeft U zo geslagen 
 gelasterd en gespuwd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statie 10: Jezus wordt ontkleed 

Statie 11: Jezus wordt aan het kruis genageld 

Statie 12: Jezus sterft 

 

 

De paaskaars wordt gedoofd 

 

 

Stilte 

 

 

Statie 13: Jezus wordt van het kruis genomen 

Statie 14: Jezus wordt in het graf gelegd 
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Zingen: U komt mij, lieve God (lied 852) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. U daalt het duister in, 

 U deelt mijn angst en pijn, 
 zo dodelijk bedroefd 
 als maar een mens kan zijn, 

 
3. een man van smarten die 

 ter aarde valt en schreit, 
 een lotgenoot, een vriend, - 
 o Heer die bij mij zijt, 

 
4. ik bid U, laat het licht 

 dat doorbrak in uw smart, 
 de zon die Pasen heet, 
 ook dagen in mijn hart. 

 
Slotgebed 
 
 
In stilte verlaten we de kerk 
 
 
Het is stil geworden in ons hart. Een weg van lijden loopt hier ten einde. 
Maar wij geloven dat de dood het laatste woord niet heeft. 
 
We zullen terugkomen om samen getuigen te zijn van zijn opstanding. 
Onze weg zal verder gaan…….. 
 
Aanvangstijd van de Paaswake-viering: 20.30 uur  
 

Wilt u deze liturgie in de kerk laten liggen? 
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STILLE ZATERDAG – PAASWAKE 
 
We komen in stilte de kerk binnen 
 
    - Daar zitten we weer -  
 
Zingen: Als alles duister is (lied 598) 
 

Als alles duister ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft (4x),  

 
De Paaskaars wordt binnengebracht 
 
v: 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. 

 
Allen: Heer, wij danken U. 
 
Lof van het licht 
 
We zingen: Zo vriendelijk en veilig als het licht (lied 221) 
 
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht 

zo als een mantel om mij heen geslagen 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht 
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft- 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
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Bij de lezingen - een korte toelichting 
 
Lezing: Genesis 1: 1 – 5  
 
Zingen: God heeft het eerste woord (lied 513) 
 

1. God heeft het eerste woord. 
 Hij heeft in den beginne 
 het licht doen overwinnen, 
 Hij spreekt nog altijd voort. 
 
2. God heeft het eerste woord. 
 Voor wij ter wereld kwamen, 
 riep Hij ons reeds bij name, 
 zijn roep wordt nog gehoord. 
 

3. God heeft het laatste woord. 
 Wat Hij van oudsher zeide, 
 wordt aan het eind der tijden 
 in heel zijn rijk gehoord. 
 
4. God staat aan het begin 
 en Hij komt aan het einde. 
 Zijn woord is van het zijnde 
 oorsprong en doel en zin. 

Lezing: Jesaja  55: 6 - 13 
 
Zingen: De aarde is vervuld (lied 650) 
 
1. De aarde is vervuld 
 van goedertierenheid, 
 van goddelijk geduld 
 en goddelijk beleid. 
 
2. Gods goedheid is te groot 
 voor het geluk alleen, 
 zij gaat in alle nood 
 door heel het leven heen. 
 
3. Zij daalt als vruchtbaar zaad 
 tot in de groeve af 
 omdat zij niet verlaat 
 wie toeven in het graf. 
 

4. Omdat zij niet vergeet 
 wie godverlaten zijn: 
 de wereld hemelsbreed 
 zal goede aarde zijn. 
 
5. De sterren hemelhoog 
 zijn door dit zaad bereid 
 als dienaars tot de oogst 
 der goedertierenheid. 
 
6. Het zaad der goedheid Gods, 
 het hoge woord, de Heer, 
 valt in de voor des doods, 
 valt in de aarde neer. 
 

7. Al gij die God bemint 
 en op zijn goedheid wacht, 
 de oogst ruist in de wind 
 als psalmen in de nacht. 

 
 
Evangelielezing: Marcus 16: 1 - 8 
 
 
De 15e statie: Opstanding  
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Zingen: Groen ontluikt de aarde  (lied 625) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods 
Rest haar niets dan rusten in de harde rots? 
Diep in het graf is Hij de weg gegaan 
Van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan. 
 

3. Zaad van God, verloren in de harde steen 
en in ons hart, in doornen, vruchteloos alleen 
heen is de nacht, de derde dag breekt aan 
Liefde staat te wuiven als het groene graan. 

De gedachteniskaars wordt aangestoken 

Zingen: Heer herinner U de namen (lied 730) 

1. Heer, herinner U de namen 
 van hen die gestorven zijn, 
 en vergeet niet, dat zij kwamen 
 langs de straten van de pijn, 
 langs de wegen van het lijden, 
 door het woud der eenzaamheid, 
 naar het dag en nacht verbeide 
 Vaderhuis, hun toebereid. 

2. Heer, herinner U hun luistrend 
 wakker liggen in de nacht 
 en hun roepen in het duister, 
 de armzaalgheid van hun kracht, 
 en wil zeer aandachtig lezen 
 in de rimpels van hun huid 
 de verscheurdheid van hun wezen, 
 en wis hunne zonden uit. 

Doopgedachtenis 
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Inleiding 

Het water wordt uitgegoten in de doopvont 

Gebed bij het water 

Vernieuwing van de doopbelofte    (wij gaan staan) 

v:  Ik-Ben-Met-Jou is 
 God over de goden, 
 Schepper van hemel en aarde, 
 die ons de aarde heeft toevertrouwd; 
 Vader van zijn volk onderweg, 
 Moeder van alle levenden. 
A: Dat geloof ik. 

v: Zijn vrederijk is aanwezig in de verhalen van Israël,  
 in het leven van Jezus van Nazareth,  
 in zijn volgelingen de eeuwen door. 
 Ook ons roept Hij in die pelgrimsstoet. 
A: Dat geloof ik. 

v: Zijn Geest is het die levend maakt, 
 die ons leidt in waarheid, 
 ons lokt met het visioen van een menselijke wereld, 
 waar gerechtigheid  wordt gedaan. 
A: Dat geloof ik. 

Zingen: In U zijn wij begrepen (lied 351) 
 
2. Wij zijn in U begraven, 
 Wij staan met U rechtop. 
 Wij zijn niet langer slaven, 
 Maar kinderen van God. 
 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. 
 
  (wij gaan zitten) 
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Voorbeden met gezongen: Houd mij in leven (368d) 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding –  
steeds weer zoeken mijn ogen naar u 

Onze Vader 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. Amen 

Zingen: Licht dat ons aanstoot (lied 601) 

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. 

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. 

 

 

U wordt uitgenodigd om een Paaswake-kaarsje aan het licht 
van de Paaskaars aan te steken. 
Op weg naar buiten wachten we elkaar op en we verlaten de 
kerk via de consistorie om zo samen de dienst af te sluiten 
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Slotwoorden en zegen  

 
V het Evangelie  A  zullen wij leven –  
V de liefde   A  zullen wij geven –  
V het licht   A  zullen wij bewaren –  
V de duisternis  A  zal God verdrijven!  
 
V Zo zegene ons de algoede God: Vader, Zoon en Heilige Geest.  
 
   A  Amen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na deze dienst kunt u de liturgie mee naar huis nemen  


