Orde voor de Paasnacht, Stille Zaterdag, 16 april 2022
De dienst begint in stilte
Als lied van inkeer zingen we lied 256 – Nederlandse tekst (3x)
Gebed:
v.:
Uw zoon is gezaaid in de aarde,
gestorven aan de kou van ons mensen.
Gij hebt Hem toegedekt met uw liefde
en bewaard voor de blijvende nacht.
Hij staat ons voor ogen
nu wij wakend en biddend
bijeen zijn in de nacht.
Zo bent U, God, onze hoop.
Hoor ons bidden:
a:
Doorbreek het duister,
verwarm ons hart,
verlicht onze ogen
en doe ons herleven. Amen
Bij de dienst
v.:

In deze nacht van waken en geloven
vertrouwen wij op eeuwenoude woorden,
liederen van Israël,
die Jezus heeft meegezongen;
zij geven ons zicht op een nieuw begin.

Zingen: lied 130c
De eerste kaars wordt aangestoken
v.:

In deze nacht van waken en geloven
gedenken we waartoe wij zijn gemaakt.
Daarom lezen we uit het scheppingsverhaal,
over de doorbraak van het licht
in een geschiedenis van chaos en duisternis,
het begin van bevrijding.

We lezen: Genesis 1: 1-5 en 14-19
We zingen lied 600: 1, 2 en 3
De tweede kaars wordt aangestoken
v.:

In deze nacht van waken en geloven
gedenken we dat er bevrijding is.
Daarom lezen we het verhaal over Abraham
en zijn zoon Izaäk, die aan den lijve hebben ervaren
wat bevrijding betekent.

We lezen: Genesis 22: 1-12
Zingen: lied 16b (3x) (Nederlandse tekst)
De derde kaars wordt aangestoken

v.:

In deze nacht van waken en geloven
gedenken wij dat we onderweg zijn
naar een bijzondere toekomst.
Daarom lezen we uit het boek Exodus
over het volk Israël
dat opstond uit de dood en
werd uitgeleid uit Egypte.

We lezen: Exodus 14: 19-25
Zingen: lied 151: 2 en 5
De vierde kaars wordt aangestoken
v.:

In deze nacht van waken en geloven
gedenken wij dat er
een eind komt aan de nacht,
dat er redding is, zelfs voor wie zijn beland
in de diepte van de zee,
waar de opperste duisternis en verlatenheid heerst.
Daarom lezen we uit het boek Jona,
over de profeet die uit het water is gered.

We lezen: Jona 2: 1-11
Zingen: lied 352: 1, 2, 4 en 5
De vijfde kaars wordt aangestoken
v:

In deze nacht van waken en geloven
gedenken wij de belofte
van nieuw leven dat ons geschonken wordt.
Daarom lezen we woorden van de profeet Ezechiël.

We lezen: Ezechiël 36: 25-28
Zingen: lied 686: 1 en 3
De zesde kaars wordt aangestoken
v.:

In deze nacht van waken en geloven
gedenken wij dat Christus
in heerlijkheid verrezen is,
om de duisternis uit ons leven te verdrijven.
De nacht is voorbijgegaan,
de dag is aangebroken:
de zon der gerechtigheid gaat over ons op,
bevrijding is gekomen.

De Paaskaars wordt binnengebracht
Zingen: Lied 593

(We gaan staan)

Gebed over het licht
v.:

Zegen het licht van deze Paaskaars, God,
voor ons teken van de Opgestane Heer.
Hij is alfa en omega, begin en eind van ons leven.
Wij zijn er zeker van, God,
dat U er was, dat U er bent en dat U blijven zal
als Licht voor ons in donkere dagen.

We vormen een kring. Ondertussen zingen we lied 601: 1 en 2
We geven het licht aan elkaar door en plaatsen na het zingen de brandende kaars bij de
tafel.
IN HET LICHT: DOOPGEDACHTENIS
Inleiding
We zingen: Psalm 42: 1 en 3
We belijden ons geloof

(We gaan staan)

Geloof je in God, die als Schepper aan het begin van alle leven staat en de wereld
draagt?
Ja, ik geloof
Geloof je in Jezus Christus, zoon van God, die geleefd heeft onder mensen,
die met ontferming en liefde heeft laten zien wie God is,
die de weg van God is gegaan en in diepe verbondenheid met God heeft geleefd,
die ons oproept om hem te volgen en te dienen?
Ja, ik geloof
Geloof je in de Geest van God, die leven vernieuwt,
die mensen kracht geeft en inspireert om te gaan waar nog geen wegen zijn?
Ja, ik geloof
Geloof je in de toekomst van de Heer, in een wereld die komen gaat,
een wereld van goedheid en vrede?
Allen: Ja, ik geloof
(We gaan zitten)
Water in de doopvont
v.:

In deze nacht van waken en geloven,
in deze nacht van opstanding en licht
gedenken wij onze doop.
We staan stil bij het geloof
dat we met Christus zijn gestorven en opgestaan,
levend door zijn Geest.
Het water van de doop
is voor ons water van heil geworden.
We zijn herboren als volgelingen van Jezus, onze Heer,
en mogen leven in en door hem.

v.:

Met welke naam heeft God u bij uw doop geroepen?

Allen: …… (ieder noemt hoorbaar zijn of haar doopnaam)
Ieder die dat wil, mag naar voren komen en een waterkruisje ontvangen of zichzelf met
water tekenen.

Ondertussen zingen we: Wij mogen hier opnieuw beginnen
(tekst: Sytze de Vries) (melodie: Psalm 140)
Wij mogen hier opnieuw beginnen
vanuit wat was nu verder gaan
tot waar de liefde ons kan brengen:
alle oud zeer heeft afgedaan.
Ons wil de Geest van Christus raken
die ons de macht van liefde toont,
die het verschil zal kunnen maken
en nieuwe hoop weer in ons woont.
Laten wij door die geest gedreven
weggaan uit alles wat ons bindt
aan pijn en schuld, en ons begeven
op nieuwe wegen, welgezind.
Want Christus leeft en zal ons voorgaan,
hij geeft ons mee wat liefde doet.
Wij mogen hier opnieuw beginnen
want God maakt alles nieuw en goed.
In dit geloof staan wij hier samen,
geven elkaar wat liefde doet.
Wij mogen hier opnieuw beginnen,
want God maakt alles nieuw en goed.
OPSTANDING
v.:

In deze nacht van waken en geloven,
in deze nacht van opstanding en licht leerden wij:
Alles komt goed!
Daarom lezen we het verhaal
van Jezus’ opstanding uit de dood.

We lezen: Johannes 20: 1-9
We steken de zevende kaars aan.
v.:

Hij is verrezen!
Zoek Hem waar Hij te vinden is.
Niet in een verre geschiedenis,
niet in koude stenen,
niet in dode letters.
Hij leeft,
overal waar mensen geven om elkaar,
waar mensen kiezen voor liefde en leven,
voor schoonheid, goedheid en waarheid,
waar mensen elkaar helpen tot leven te komen.
Hij laat zich vinden door wie Hem zoekt.
Hij leeft en brengt leven!
Allen: Amen
Met het licht van Pasen gaan we zingend naar buiten: lied 139d

