
 

Adventskerk en Oosterkerk Zwolle 
viering van de Paaswake 

zaterdag 3 april, 20:30 uur 
              vanuit de Adventskerk 
 

 

 
Stilte 
 
Luisterlied  LB 130a: 1, 2, 3 ‘Uit angst en nood’  
 
Stilte 
 
Intocht van het Licht    
 
De kaars wordt op de standaard geplaatst 
 
Lof aan het Licht LB 600: 1 t/m 5  ‘Licht ontloken aan het donker’ (geen tekst in  
 
Gebed 
 
Lezingen voor de Paasnacht 

• Genesis 1:1-5 
1In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde was nog 
woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest 
zweefde over het water. 
3God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4God zag dat het licht 
goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5het licht 
noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en 
het werd morgen. De eerste dag. 

• Orgelspel  |  LB 513: 1 ‘God heeft het eerste woord’  
• Exodus 15:19-21 

19Toen de paarden, wagens en ruiters van de farao de zee in waren 
getrokken, had de HEER het water over hen heen terug laten 
stromen, maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over 
droog land. 
20De profetes Mirjam, Aärons zuster, pakte haar tamboerijn, en alle 
vrouwen volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend. 21En 
Mirjam zong dit refrein: 
‘Zing voor de HEER, 
zijn macht en majesteit zijn groot! 
Paarden en ruiters wierp hij in zee.’ 

• Orgelspel | LB 605: 1, 2, 5  ‘De toekomst is al gaande’ orgelspel  
 
Geloofsbelijdenis 
v: IK-ZAL-ER-ZIJN is onze God, 

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. 
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v: Zijn vrederijk is nabij gekomen 
 in Jezus van Nazareth, de Gezalfde. 
 Hij roept ons hem te volgen. 
a: DAT GELOOF IK. 
 
v: De Geest is het die levend maakt, 
 die ons leidt in de waarheid, 
 ons lokt met het visioen 
 van een wereld waar het menselijk toegaat, 
 die mét ons gaat naar de toekomst. 
a: DAT GELOOF IK. 
 
Doopgedachtenis De namen van de dopelingen vanaf Pasen vorig jaar, in beide 

wijkgemeenten, worden genoemd 
 
Luisterlied LB 611: 1, 2, 3, 4 ‘Wij zullen leven, God zij dank’  
 
Dankgebed en voorbede telkens met LB 368f  
 
Evangelie van de opstanding Marcus 16:1-7 
  1Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en 

Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem 
te balsemen. 2Op de eerste dag van de week gingen ze heel 
vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3Ze 
zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang 
van het graf wegrollen?’ 4Maar toen ze opkeken, zagen ze dat 
de steen al was weggerold; het was een heel grote 
steen. 5Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in 
het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6Maar 
hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit 
Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is 
niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. 7Ga 
terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat 
jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij 
jullie heeft gezegd.”’ 

 
Paasgroet 
v: De Heer is opgestaan! 
a: JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
 HALLELUJA! 
 
Paasjubel  LB 624: 1 (orgel) ‘Christus, onze Heer verrees’ 
 
Zending en zegen 
v: Ga dan in de vrede van de Heer. Halleluja. 
a: GOD ZIJ LOF EN DANK. HALLELUJA. 
 
Uitleidend lied  LB 608 ‘De steppe zal bloeien’  
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Voorgangers: Ds. Iemke Epema, ds. Nelleke Eygenraam 
Organist:  Jeroen van der Scheer 
Ouderling: Nelleke de Vries 
Diaken:  Anna Oldenkamp 
Koster: Harm Tijms 
 
 
In de Paasochtend van 4 april worden de volgende vieringen (live) uitgezonden: 
 
9:00 Kinderpaasviering, vanuit de Oosterkerk 
9:30 Paasviering vanuit de Adventskerk, vg. ds. Hans Tissink 
10:00 Paasviering vanuit de Oosterkerk, vg. ds. Iemke Epema 
 
 
 
 

GEZEGEND PASEN! 


