
 

OOSTERKERK EN ADVENTSKERK 
Paaswake op zaterdag 20 april, 22.00 u 

in de Adventskerk 
m.m.v. de Adventskerkcantorij  

 

HET IS DONKER EN STIL 
 
De cantorij zingt  Lied 594 a ‘Wachters op de morgen’  
 
Stilte 
 
INTOCHT VAN HET LICHT 

 
Zingen    Lied 594 b  ‘Licht van Christus’  

voorzang, telkens herhaald door allen 
 
De Paaskaars wordt op de standaard geplaatst 
 

Het licht wordt doorgegeven aan allen in de kerk.  
Zingen   Lied 458b ‘Zuivere vlam’ (vele malen)  
 
Lof aan het licht (staand)  Lied 600  ‘Licht ontloken aan het donker’  

allen 1, 3, 5 cantorij 2 en 4  
 
Tijdens het naspel wordt de ruimte om te vieren wordt weer ‘aangekleed’. 

De lampen gaan aan. U kunt nu uw kaars doven en zolang onder uw stoel 

leggen. 
 
DE SCHRIFT GESPROKEN EN BEZONGEN 
 
Groet  

v:  De Heer zal bij u zijn. 

g:  DE HEER ZAL U BEWAREN 
Gebed 
 
Lezing Genesis 2:4b-8 
Zingen Lied 104 a 1e voorzang cantorij, allen herhalen, 1 t/m 3 cantorij 
 

Lezing Exodus 14:19-22 
Zingen ‘Hoever te gaan?’ (Huub Oosterhuis/Antoine Oomen)  
 

Cantorij/allen: 
Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn? Nooit meer gebaande.  

Hoeveel paar voeten zijn zij? Twee, drieduizend.  
Cantorij: Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar. Kreupelen, blinden.  

Maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht geeft.  
Allen:  De zon zal hen niet steken overdag. Bij nacht de maan niet.  

Zij stoten zich aan stenen, niemand draagt hen.  
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Cantorij: Omdat zij willen leven als nog nooit, angstig te moede  

zijn zij gegaan met grote hinkstap sprongen.  

Allen:  Niet hier hun vaderland, en schaamteloos wagen zij alles.  
Soms wordt woestijn oase waar zij komen.  

Cantorij: Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit, zal weer ontvlammen. 
Zij blijven kinderen, zij worden groter.  

Allen:  Hun stoet is zonder einde en getal. Tel maar de sterren.  
Zij weten van de Stad met fundamenten.  

 
Lezing Ezechiël 36:24-58 
Zingen Lied 686: 1 t/m 3 ‘De Geest des Heren heeft’ 
 
Lezing Romeinen 6:3-5 
Zingen Lied 612 ‘Wij komen als geroepen’ 1 cantorij, 2 en 3 allen 

 

DOOPGEDACHTENIS 
 

Geloofsbelijdenis (t: Sytze de Vries) (staand) 
a: WIJ GELOVEN IN GOD, 

DE ENE, DE EEUWIGE. 
v: Al wat bestaat leeft door Hem: 

hemel en aarde, 
mensen als wij 
geboren als geroepen 
op liefde gebouwd. 

a: WIJ LEREN ZIJN NAAM 

VAN ISRAËL ZIJN VOLK, 
v: dat Hij bevrijdde 

en in zijn hart sloot. 
a: WIJ KENNEN ZIJN AANGEZICHT 

DOOR JEZUS MESSIAS, 
v: zijn Eerste, zijn liefste, 

die zijn ontferming onder ons leefde. 

 Hem hebben mensen verlaten, gekruisigd 
en aan hun ontrouw is Hij gestorven. 
God hield Hem vast op zijn weg door de dood, 
kroonde zijn trouw met het licht van de morgen. 

a: ONS IS ZIJN STERVEN 

DE WEG NAAR HET LEVEN. 

v: En zijn gezindheid 
wordt door Gods Geest in ons geademd, 
vandaag en voorgoed. 
Dat houdt ons in leven 
tot aan de Dag dat Hij zal komen 
de aarde terecht zal brengen 
en wij zullen zingen: de Ene, de Eeuwige 

a: TOT AL WAT BESTAAT NIEUW IS GEWORDEN 
EN HIJ ZAL ZIJN ALLES IN ALLEN! 
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De namen van de dopelingen worden genoemd 
 

Zingen   Lied 351 ‘In u zijn wij begrepen’  
1 cantorij, 2 en 3 allen 

GEBEDEN 
 

Gebeden zingend beantwoord met Lied 368 f: 
‘God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja.’  

  (eerste keer cantorij, telkens herhaald door allen) 
 
EVANGELIE VAN DE OPSTANDING 
 
De gemeente gaat staan 

Lezing    Lucas 24:1-8 
Paasjubel     

Cantorij:  Christus is opgestanden! 
Allen:  Christus is opgestanden! 
Cantorij: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
Allen:  Christus is opgestanden! 

Cantorij: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
Allen:  Christus is opgestanden 
Cantorij: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
Allen:  Christus is opgestanden!  
  Christus is opgestanden! (Cantorij: Halleluja!) 
  
Paasgroet  

v: De Heer is opgestaan! 
g: JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN! HALLELUJA! 

 
Zingen (staand)  Lied 624: 1 t/m 3 ‘Christus onze Heer verrees’ 
 
ZENDING EN ZEGEN  

v:  Ga heen in de vrede van de Heer. Halleluja! 

g:  GOD ZIJ LOF EN DANK. HALLELUJA! 
 
De kaarsjes worden weer aangestoken en zingend gaan we met het licht de 
nacht in. 
Zingen ‘Jésus le Christ/Jezus U bent het licht’  (Taizé)  

 herhaalde malen, om en om in het Frans en het Nederlands 

 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
ne laisse pas mes énèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
donne moi d’acceullir ton amour. 
 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 

laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
open mijn hart voor uw liefde o Heer. 
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Collecte bij de uitgang: Paascollecte voor de PGZ 

Allereerst grote dank aan alle mensen die zich voor de actie Kerkbalans 
hebben ingezet. Het College van Kerkrentmeesters hoopt ook dat ook door 
een gift in de Paascollecte het begrote bedrag gehaald gaat worden. Alle 
beetjes helpen, ook de kleinste. De opbrengst van de Paascollecte is in z’n 
geheel bestemd voor de Protestantse Gemeente Zwolle. 
 

Na afloop van de viering bent u van harte welkom in zaal 2 voor een 
glas wijn, fris of water. 
 
Aan deze dienst werkten mee 

Voorgangers: ds. Iemke Epema en ds. Nelleke Eygenraam 
Organist:  Jeroen van der Scheer 

Cantorij:  Adventskerkcantorij olv Ton Lans 

Ouderlingen: Anne Feima, Christa Westerhof, Lies Gerrits 
Diakenen:  Herman Kamphuis, Geertje van Loo, Hans Hop 
Koster:  Bep de Groot 


