
 

 

We beginnen de dienst in stilte. 
 

Gedicht: Nu is het stil 

 

NU IS HET STIL 

Nu is het stil 

Men zwijgt in alle talen  
Geen enkele vogel 

Zingt nu nog zijn lied 

De aarde lijkt voorgoed verlaten 

Omdat Jezus stierf en ons verliet 

De zon gaat onder 

En geen sterren stralen 
Aan het hemels firmament 

De wereld huilt 

Ontelbare bittere tranen 

Omdat Jezus als Zoon van God 

Niet werd gekend. 

Het graf is dicht 

Hermetisch afgesloten 
En Jezus daalt ter helle af 

Om te verkondigen 

Dat Hij heeft overwonnen 

En ter derde dage. 

Zal opstaan uit het graf 

Nog is het stil 
Nog zwijgen alle stemmen 

Maar in de hemel wordt zijn komst 

Al voorbereid 

De aarde zucht en beeft 

In een blij verwachten 

Want Jezus leeft 

Hij komt, ’t is bijna tijd! 
 

 

 



 

 

Lied 590 

De schepping van hemel en aarde 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde 

was nog woest en doods, en duisternis lag over de 

oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God 

zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4God zag dat het 

licht goed was, en hij scheidde het licht van de 
duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde 

hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste 

dag. 

God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen 

dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ En zo gebeurde 

het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder 
het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf 

hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede 

dag. 

 

God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats 

stromen, zodat er droog land verschijnt. En zo gebeurde 

het. 10Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde 
water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. 
 

God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: 

zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten 

dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het. De aarde bracht 

jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei 
bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat 

het goed was. Het werd avond en het werd morgen. De 

derde dag. 

 

God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om 

de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen 

aangeven en de dagen en de jaren, 15en ze moeten dienen 



 

 

als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de 
aarde.’ En zo gebeurde het. 16 

God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de 

dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, 

en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om 

licht te geven op de aarde, 18om te heersen over de dag en 

de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En 
God zag dat het goed was. 19Het werd avond en het werd 

morgen. De vierde dag. 

 

God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en 

boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels 

vliegen.’ En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten 
levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en 

ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. 

God zegende ze met de woorden: ‘Wees vruchtbaar en 

word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels 

moeten talrijk worden, overal op aarde.’ Het werd avond en 

het werd morgen. De vijfde dag. 

 
God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens 

voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo 

gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende 

dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. 

En God zag dat het goed was. 

 
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, 

die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de 

vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, 

over de hele aarde en over alles wat daarop 

rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als 

evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk 

schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: 
‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng 

haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over 

de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde 



 

 

rondkruipen.’  Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle 
zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; 

dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild 

leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende 

wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene 

planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het.  

God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het 
zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De 

zesde dag. 

Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 

Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag 

rustte hij van het werk dat hij gedaan had.  

God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want 
op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. 

 

Lied 987: 1,2,3 

 

Psalm 33,6-9 

Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, 

door de adem van zijn mond het leger der sterren. 
Hij verzamelt het zeewater en sluit het in, 

hij bergt de oceanen in schatkamers weg. 

Laat heel de aarde vrezen voor de HEER, 

en wie de wereld bewonen hem duchten, 

want hij sprak en het was er, 

hij gebood en daar stond het. 
 

Lied 987:4,5,6,7 

 

Psalm 16,5-11 

5 HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, 

u houdt mijn lot in handen. 

6Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, 
ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. 

7Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, 

zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. 



 

 

8Steeds houd ik de HEER voor ogen, 
met hem aan mijn zijde wankel ik niet. 

9Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, 

mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 

10 U levert mij niet over aan het dodenrijk 

en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. 

11U wijst mij de weg naar het leven: 
overvloedige vreugde in uw nabijheid, 

voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. 

  

Orgelspel bij Psalm 16 

 

Jesaja 54,4-14  
 

Wees niet bang (Jeruzalem): je zult niet worden 

beschaamd; 

wees niet bedrukt: je zult niet worden vernederd. 

Je zult de schande van je jeugd vergeten, 

je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren. 

Want je maker neemt je tot vrouw, 
HEER van de hemelse machten is zijn naam. 

De Heilige van Israël zal je bevrijder zijn, 

men noemt hem God van de hele aarde. 

Je was een verlaten, wanhopige vrouw 

toen de HEER je terugriep. 

Kan iemand de vrouw van zijn jeugd verstoten? – zegt je 
God. 

Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, 

maar met open armen zal ik je weer ontvangen. 

8Ik verborg mijn gezicht voor je 

in laaiende toorn, één ogenblik lang, 

maar ik zal me weer over je ontfermen 

met eeuwigdurende liefde, 
zegt de HEER, die je vrijkoopt. 

9Dit is voor mij als bij de vloed van Noach: 

zoals ik heb gezworen dat het water van Noach 



 

 

nooit meer de aarde zou overspoelen, 
zo zweer ik dat mijn toorn jou niet meer treft 

en dat ik je nooit meer bedreig. 

Al zouden de bergen wijken 

en de heuvels wankelen, 

mijn liefde zal nooit meer van jou wijken 

en mijn vredesverbond is onwankelbaar 
– zegt de HEER, die zich over je ontfermt. 

Ongelukkige, zo opgejaagd en ongetroost. 

Met fijne leem zal ik je stenen inleggen, 

op saffier zal ik je grondvesten. 

Ik maak je torens van robijn, 

je poorten van beril, 
je muren van kostbare edelstenen. 

Al je kinderen worden onderricht door de HEER, 

rust en vrede zal hun ten deel vallen; 

gerechtigheid zal je fundament zijn. 

Je zult niets meer te vrezen hebben: 

onderdrukking zal je niet bereiken, 

voor terreur blijf je gevrijwaard.  
 

 

Uit de diepten roep ik U | Psalm 130 

 

DE OPSTANDING 

Binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars, ook de 
Paaskaars van de kinderkerk. 

 

De liturgische kleur wisselt van paars (rouw) naar 

wit (vreugde) 

 

 

VERNIEUWING VAN DE DOOP 
 

Jesaja 55,1-11  

551Hierheen! Hier is water, 



 

 

voor ieder die dorst heeft. 
Kom, ook al heb je geen geld. 

Koop hier je voedsel en eet. 

Kom, koop voedsel zonder geld, 

koop wijn en melk zonder betaling. 

2Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, 

je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? 
Luister aandachtig naar mij, 

en je zult ruimschoots te eten hebben 

en genieten van een overvloedig maal. 

3Leen mij je oor en kom bij mij, 

luister, en je zult leven. 

Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, 
als bevestiging van mijn liefde voor David. 

4Hem heb ik aangesteld 

als vorst en heerser over de naties, 

als getuige voor de volken. 

5Ook jij zult een volk ontbieden 

dat je nog niet kende, 

en een volk dat jou nog niet kende 
zal zich haasten om bij je te zijn, 

omwille van de HEER, je God, 

de Heilige van Israël, 

die je deze luister heeft verleend. 

6Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, 

roep hem terwijl hij nabij is. 
7Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, 

laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. 

Laat hij terugkeren naar de HEER, 

die zich over hem zal ontfermen; 

laat hij terugkeren naar onze God, 

die hem ruimhartig zal vergeven. 

8Mijn plannen zijn niet jullie plannen, 
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. 

9Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, 

zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, 



 

 

en mijn plannen jullie plannen. 
10Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel 

en daarheen niet terugkeert 

zonder eerst de aarde te doordrenken, 

haar te bevruchten en te laten gedijen, 

zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 

11zo geldt dit ook voor het woord 
dat voortkomt uit mijn mond: 

het keert niet vruchteloos naar mij terug, 

niet zonder eerst te doen wat ik wil 

en te volbrengen wat ik gebied. 

 

Voorganger: In de doop verbinden wij ons leven met dat 
van Christus. Zijn dood verbinden wij met onze dood. We 

gaan kopje onder en komen boven. We sterven en worden 

uit de dood getrokken. Hoe het ook stormt om ons heen, 

hoe het ook golft, wij hebben vaste grond. 

 

De doopvont wordt met water gevuld ( 

 
Voorganger: Dit is de nacht waarin wij worden 

teruggebracht naar de oorsprong van onze doop. Ook wij 

zijn door het water getrokken bekleed met licht, beademt 

met nieuw leven. Een nieuwe naam is ook over ons 

uitgesproken. Deze nacht gedenken wij hoe ook wij zijn 

geroepen uit dood en duisternis .  
In deze nacht samengekomen bij het doopvont om onze 

doop te gedenken belijden wij ons geloof: Belijden wij met 

de gemeenschap van de kerk ons geloof in Gods liefde die 

alle mensen oproept hem Vader te noemen en hem trouw 

te zijn. 

Hopen wij op Jezus Messias als de weg naar het leven naar 

Gods koninkrijk 
 

Willen wij Jezus Messias volgen op deze heilzame weg in 

verbondenheid met Hem en met elkaar door de Geest 



 

 

En schamen wij niet de Christus te belijden want het 
evangelie is een kracht Gods tot behoud voor wie alle 

mensen. 

 

Voorganger: Moge de almachtige God de vader van onze 

Heer Jezus Christus die ons herboren doet worden uit water 

en geest en die ons vergeving schenkt van onze zonden ons 
door zijn genade bewaren en ons geleiden tot eeuwig leven. 

 

Lied 659: 1 en 2 

 

Lezing: Psalm 30: 2-6    

2Hoog wil ik u prijzen, HEER, want u hebt mij gered 
en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. 

3HEER, mijn God, ik riep tot u 

om hulp en u hebt mij genezen. 

4HEER, u trok mij uit het dodenrijk omhoog, 

ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven. 

5Zing voor de HEER, allen die hem trouw zijn, 

loof zijn heilige naam. 
6Zijn woede duurt een oogwenk, 

zijn liefde een leven lang, 

met tranen slapen we ’s avonds in, 

’s morgens staan we juichend op. 

 

Lied 659:   3 en 4 
 

 

Psalm 51,9-15 

Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, 

was mij en ik word witter dan sneeuw. 

Laat mij vreugde en blijdschap horen: 

u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. 
Sluit uw ogen voor mijn zonden 

en doe heel mijn schuld teniet. 

Schep, o God, een zuiver hart in mij, 



 

 

vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, 
verban mij niet uit uw nabijheid, 

neem uw heilige geest niet van mij weg. 

Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, 

de kracht van een sterke geest. 

Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren, 

en zullen zondaars terugkeren tot u. 
 

Lied 659: 5 en 6 

 

Romeinen 6,3-4 en Kolossenzen 3,1-4 

Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, 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 u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef 

dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de 

rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat 

op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met 
Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, 

verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister 

verschijnen. 

 

Orgelspel psalm 51 

 
Voorganger: Belijdenis 

Wij geloven in God,  

die ons gemaakt heeft tot wie wij zijn; 

die ons inspireert en kracht geeft 

op de weg naar gerechtigheid en vrede. 

Wij geloven, dat Jezus van Nazareth, de Messias,  

ons op deze weg is voorgegaan, door de dood heen.  
Allen – vrouw, man, klein en groot, arm en rijk- 

trad Hij als gelijke tegemoet. 

Daarme bracht Hij aan het licht 



 

 

Gods liefde voor de mensen. 
 

Wij geloven dat zijn Geest ons bezielt, 

en ook zichtbaar wordt in de mens naast ons. 

Zo kunnen wij ons inzetten voor elkaar 

en verantwoordelijkheid op ons nemen 

voor de samenleving. 
Wij hopen op een kerk 

die haar grenzen verlegt 

en zich opent voor de wereld, 

op weg naar de ene kerk 

en de ene wereld. 

 
601 - Licht dat ons aanstoot in de morgen 

 

*De klok begint te luiden 

 

Het lege graf: Marcus 16:1-8 

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en 

Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om 
hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze 

heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het 

graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen 

voor de ingang van het graf wegrollen?’ Maar toen ze 

opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was 

een heel grote steen. 
 

Toen 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. Ga 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.”’ 



 

 

Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, 
want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo 

erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. 

 

 

Toekomst vol van hoop 

 
In de nacht van strijd en zorgen  

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen,  

om een toekomst vol van hoop.  

  

Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              

U blijft ons met liefde dragen,  

U die alles overziet.    

Refrein:  

U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.                        

Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  

  

U heeft ons geluk voor ogen.  

Jezus heeft het ons gebracht.  

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht.     
 

U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.                        

Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen.  

   

U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 



 

 

Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.                        

Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen.  
 

Gebeden   

afgesloten met het Onze Vader 

 

Zegenbede 

a. Amen! 
 

Lied: Amazing grace 

 


