Grote of Sint Vituskerk Naarden
31 maart 2018
PAASWAKE
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman
Orgel: Wybe Kooijmans
met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
allen gaan staan
Het Licht
Cantorij zingt de Introïtus voor de Paasnacht: Lied 594

V: Het licht van Christus
die in heerlijkheid verrezen is,
moge de duisternis
uit ons leven verdrijven.
G:Amen
Acclamatie door cantorij
Licht, eerste woord, door mensen gehoord, nog altijd spreekt Gij voort.
Uw schepping wacht tot Gij, door uw kracht een grens stelt aan de nacht.
Uw eerste woord, wij geven het door: voor alle mensen licht!

Bij de Paaskaars
V: Christus, gisteren en heden,
Begin en Einde,
Alpha en Omega.
Hem behoren tijd en eeuwigheid,
alle heerlijkheid en heerschappij
in de eeuwen der eeuwen.
G: Amen
De Paaskaars wordt aangestoken.
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Intocht van het licht
Cantrix: Licht van Christus
Allen: Heer wij danken u (3x)
Iedereen komt naar voren en steekt zijn kaars aan aan de Paaskaars
Tijdens deze processie zingen we Lied 600 vers 1, 2, 3, 4 en 5

De grote Lofzegging
V:
G:
V:
G:
V:
G:
V:

De Heer zij met u!
Ook met u zij de Heer!
Verheft uw hart!
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God!
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Ja waarlijk …

Lied 622 vers 1, 2 en 4
Allen gaan zitten, de kaarsen worden gedoofd
De heilige Schrift
De schepping
V: Dit is de nacht
waarin wij gedenken
hoe God de hemel en de aarde geschapen heeft
en het licht deed opgaan in de duisternis
Genesis 1: 1-5
Lied 513 vers 1, 2, 3 en 4
De Uittocht
V: Dit is de nacht
waarin wij gedenken
hoe God zijn volk bevrijd heeft uit de slavernij
en door water en woestijn geleidde naar het Land van belofte.
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Exodus 14: 21-25
Lied 605 vers 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij en 4 en 5 allen
De Herleving
V: Dit is de nacht
waarin wij gedenken
hoe God aan zijn volk
hoop en nieuw leven heeft geschonken
Ezechiël 36: 24-28
Cantorij zingt: “Geestkracht”
Met het schaamrood op de kaken roepen wij U aan:
wil van ons weer mensen maken die uw wegen gaan.
Was ons met zuiv'rend water uit uw eigen bron.
Maak het werk, vandaag en later, af dat Gij begon.
Blaas uw adem in ons leven, waai weer door ons heen.
Wil ons nieuwe geestkracht geven, warm ons hart van steen.
Doopgedachtenis en Litanie
Inleiding
Romeinen 6: 3-4
Het doopwater wordt in het doopvont gegoten
allen gaan staan
V:
G:
V:
G:
V:
G:
V:

Laten wij uitspreken, dat wij geloven in God de Vader,
onze Schepper en Verlosser.
Ja, wij geloven.
Laten wij uitspreken, dat wij geloven in Jezus Christus,
zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer.
Ja, wij geloven.
Laten wij uitspreken, dat wij geloven in de Heilige Geest,
die ons leven vernieuwt.
Ja, wij geloven.
Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen
en niemand sterft voor zichzelf alleen,
want levend leven wij in het bereik van de Heer
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G:

en stervend sterven wij in het bereik van de Heer.
In leven en sterven
zijn wij door Hem gekend

Lied 356 vers 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 6 en 7 allen
allen gaan zitten
Litaniegebed met als acclamatie Lied 333
De Dageraad
De kaarsen worden weer aangestoken door het licht van de Paaskaars aan elkaar
door te geven
V:

Dit is de nacht
waaruit de dageraad geboren wordt,
leven voor altijd.

Lied 633 vers 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 en 5 allen

Marcus 16: 1-8
Cantorij zingt
“Lob und Preis sei Gott dem Vater”
Lob und Preis sie Gott dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geiste,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit,
Amen
Allen gaan staan
Zegen, met gezongen Amen
Lied 634 vers 1 en 2
Morgenochtend
Zondag 1 april Pasen
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman en ds. V.C. Lindenburg
m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters en Trompettist Edward de Bode
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