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Welkom in de Paasnacht, bij deze Paaswake. 
Als wij de kerk binnengaan, is het stil.  
Er is geen muziek. 
De kerk is schaars verlicht – symbool voor de duistere mensennacht, 
die Christus aan het kruis bracht. 
 
Wij waken. 
We lezen verhalen van hoop, van Gods macht, van het begin; 
van het licht; van bevrijding; van verdorren en weer herleven. 
 
We zingen en bidden in de nacht en wij zien hoopvol uit naar Christus, 
het Licht dat komt.  
 
En we vieren de opwekking van Jezus. 
 
 

Bij de liturgische schikking   
Het daglicht lonkt, de nieuwe dag breekt aan en de toekomst opent 
zich. Er komt licht. Acht is het symbool dat de nieuwe dag symboliseert. 
Een ster in de nacht geeft licht. Bij de schikking is daarom een 8-
puntige ster geplaatst en acht witte anemonen. 
 

Het daglicht lonkt, 
de nieuwe dag breekt aan 
de toekomst opent zich. 

Er komt licht. 
We gaan de toekomst tegemoet 

 
(zie ook de laatste bladzijde) 

 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Elske te Lindert 

m.m.v. Catharina Collegium  
ouderling: Janny Pronk 

diakenen: Herman Mooij, Wim Snippe  
lector: Lily Mulder 

kosters: Coby en Jan Kuiperij 
beeld en regie: Catharina Streamteam 
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Stilte 
 
Koor: Miserere (Psalm 51), Pulvis Filius  
 "Miserere mei Deus, secundum misericordiam tuam."          
vertaling:  Heb medelijden met mij, o God, volgens uw barmhartigheid. 
 
Dit is de nacht  
waarin wij gedenken  
hoe God het licht uitriep over de aarde - weg uit het duister. 
 
Lezing: Genesis 1: 1-5 
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. 
God 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. 
 
Lied 513: 1, 2, 3 en 4 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 

3 God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 

4 God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
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Dit is de nacht 
waarin wij gedenken  
hoe God zijn volk bevrijd heeft uit de slavernij en door water en woestijn 
op weg gezet heeft naar het land van belofte. 

 
Exodus 14: 15- 31 
De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de 
Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden 
boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door 
de zee kunnen gaan, over droog land. Ik zal de Egyptenaren 
onverzettelijk maken zodat ze hen achterna gaan, en dan zal ik mijn 
majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn 
ruiters, ten val te brengen. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de 
HEER ben, als ik in mijn majesteit de farao, met al zijn wagens en 
ruiters, ten val heb gebracht.’ De engel van God, die steeds voor het 
leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. 
Ook de wolkkolom die eerst voor hen uit ging stelde zich achter hen op, 
zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten 
kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de 
andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. Die hele nacht konden de 
legers niet bij elkaar komen. Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, 
en de HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een 
krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog 
land. Het water spleet, en zo konden de Israëlieten dwars door de zee 
gaan, over droog land; rechts en links van hen rees het water op als 
een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens 
van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. Maar in 
de morgenwake keek de HEER vanuit de vuurzuil en de wolkkolom 
neer op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen. Hij liet de 
wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren de grootste 
moeite hadden om vooruit te komen. ‘Laten we vluchten!’ riepen ze. ‘De 
HEER steunt de Israëlieten, hij strijdt tegen ons!’ De HEER zei tegen 
Mozes: ‘Strek je arm uit boven de zee; dan stroomt het water terug, 
over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters.’ Mozes 
gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug 
naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water 
tegemoet, de HEER dreef hen regelrecht de golven in. Het 
terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao, al zijn 
wagens en ruiters, die achter de Israëlieten aan de zee in gereden 
waren; niet een van hen bleef in leven. Maar de Israëlieten waren 
dwars door de zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en links van 
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hen het water als een muur omhoogrees. Zo redde de HEER de 
Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze de 
Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en het tot hen doordrong 
hoe krachtig de HEER tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag 
voor de HEER en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar 
Mozes. 
 
Koor:  Confitemini Domino, quoniam bonus.  

Quoniam in saeculum misericordiam eius. Alleluia. 
Alessandro Costantini 

vertaling: ‘Breng dank aan de Heer, want Hij is goed. Want zijn             
barmhartigheid duurt in eeuwigheid.’ 

 
Dit is de nacht  
waarin wij gedenken hoe God de woestijn doet bloeien en bevrijding 
schenkt. 
 
Jesaja 35: 1-10 
De woestijn zal zich verheugen, 
de dorre vlakte vrolijk zijn, 
de wildernis zal jubelen en bloeien, 
als een lelie welig bloeien, 
jubelen en juichen van vreugde. 
De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, 
met de schoonheid van de Karmel en de Saron. 
Men aanschouwt de luister van de HEER, 
de schoonheid van onze God. 
Geef kracht aan trillende handen, 
maak knikkende knieën sterk. 
Zeg tegen het moedeloze volk: 
‘Wees sterk en vrees niet, 
want jullie God komt met zijn wraak. 
Gods vergelding zal komen, 
hijzelf zal jullie bevrijden.’ 
Dan worden blinden de ogen geopend, 
de oren van doven worden ontsloten. 
Verlamden zullen springen als herten, 
de mond van stommen zal jubelen: 
waterstromen zullen de woestijn splijten, 
beken de dorre vlakte doorsnijden. 
Het verzengde land wordt een waterplas, 
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dorstige grond wordt waterrijk gebied; 
waar eenmaal jakhalzen huisden, 
maakt dor gras plaats voor riet en biezen. 
Daar zal een gebaande weg lopen, 
‘Heilige weg’ genaamd, 
geen onreine zal die betreden. 
Over die weg zullen zij gaan, 
maar dwazen zijn er niet te vinden. 
Geen leeuw of roofdier zal daar komen, 
geen enkel wild dier dwaalt er rond, 
ze blijven er allemaal weg, 
alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. 
1
Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. 

Jubelend komen zij naar Sion, 
gekroond met eeuwige vreugde. 
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, 
gejammer en verdriet vluchten eruit weg. 
 
Lied 608: 1 en 2 
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2 De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 

 
Dit is de nacht,  
waarin de Messias de banden van de dood heeft verbroken en is 
opgestaan als eerste van de mensen. 
 
LOF van het LICHT               

We gaan naar buiten 
 

Buiten worden de gebeden en intenties, die in het kruis in de 
Catharinakerk zijn achtergelaten, verbrand. Aan dat vuur ontsteken we 
de nieuwe Paaskaars. 
Vervolgens gaan wij weer naar binnen. 
Als we het licht van Pasen binnenbrengen in de kerk, wordt driemaal 
zingend de komst van het licht aangekondigd, en antwoorden wij:  
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Lied 593  (3x) 
 
 
 
 
 

Bij intocht van het licht: Lied 600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2  Licht, geschapen, uitgesproken, 

licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 

 
3  Licht, aan liefde aangestoken, 

licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 

 
4  Licht, verschenen uit den hoge, 

licht, gedompeld in de dood. 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 

 
5  Licht, straal hier in onze ogen, 

licht,  breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 
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We delen het Licht 
We blijven staan. 
 
v. U allen hier tegenwoordig, om uw stem te verheffen  
 en de opstanding te vieren:  
 Verheft uw harten!  
g.  WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 
v. Brengen wij dank aan de Heer onze God 
g. HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN. 
 
Koor: Laudate Dominum, L. Perosi 
vertaling: Loof de Heer, volken op aarde, prijs Hem, naties overal, zijn 

liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de 
Heer. (Psalm 117) 

 
v. Hoor dan het evangelie van de opstanding van Jezus Christus. 
 
Lezing: Evangelie volgens 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. Maar 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. 
 
v. Woorden van leven, een weg om te gaan 
g. WIJ DANKEN GOD. 
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Lied 624: 1, 2 en 3 

 

 
 
2 Prijs nu Christus in ons lied, halleluja, 
 die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 
 die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 
 dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja! 
 
3 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, 
 heeft verzoening ons bereid, halleluja! 
 Nu is Hij der hemelen Heer, halleluja! 
 Engelen jubelen Hem ter eer, halleluja! 

 
We gaan achter in de kerk  

rond de doopvont staan 
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Dit is de nacht  
waarin wij worden teruggebracht naar de oorsprong van onze doop: ook 
wij zijn door het water getrokken bekleed met licht, beademd met nieuw 
leven. 
 
Doopgedachtenis 
 

v. Dit is de nacht, waarin het water van de dood  
 doorwaadbaar blijkt en bron wordt van nieuwe toekomst,  
 een wereld gaat open. 
 Dit is de nacht, waarin Gods Geest 
 leven scheppend over de wateren zweeft.  
 Dit is de nacht, waarin God met water 
 stof, dat de wind zo wegblaast, samenkneedt 
 tot een van Geest doorademd leven. 
 Dit is de nacht, waarin het water van de Doop, 
 van onze Doop opnieuw stroomt, 
 teken dat ook wij door het water gegaan zijn, 
 bekleed met licht, 
 bekleed met leven 
 geroepen bij onze naam. 

Het water wordt uitgegoten. 
 
v. Gedenken wij dan onze doop en belijden wij ons geloof! 
 
g. WIJ ZIJN GEDOOPT  
 IN DE NAAM VAN DE VADER, 
v. die de opslaande wateren hun plaats wees 
 en die zo ruimte schiep om te leven. 
 
g. IN DE NAAM VAN DE ZOON, 
v. die zelf ondergedompeld is in het water van de Jordaan, 
 broeder van mensen, 
 die door het water van de dood is gedragen 
 naar een leven geborgen bij God. 
 
g. IN DE NAAM VAN DE HEILIGE GEEST, 
v. die vanaf het begin hoopvol over de wateren zweeft 
 en bron is van leven, het vuur is van de hoop, 
 de klank is van taal en communicatie, 
 de band die mensen aaneenbindt 
 en tot gemeente maakt, volk van God 
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g. GODS NAAM IS VERBONDEN MET DE ONZE, 
 GOD GAAT MET ONS MEE OP ONZE WEGEN 
 
v. Deze nacht, zo anders dan alle andere 
 belijden we dit opnieuw 
 in woorden die zijn als wachtwoorden in de nacht 
 die ons door de nacht heen dragen. 
 

 Jezus zegt: 
 Wie in mij gelooft, stromen van levend water 
 zullen uit zijn binnenste vloeien.                             (Johannes 7: 38) 
 
Koor: Like as the heart (Psalm 42), William Croft 
Vertaling: Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht 

mijn ziel naar U, o God.  
 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. 
 
Voordat wij gaan zitten kan ieder die dat wil langs de doopvont lopen en 
de vingertoppen in het water dopen en daarmee de eigen voorhoofd 
aanraken. Zo vernieuwen we in een zichtbaar teken ook onze 
doopherinnering. 
 
Dit is de nacht  
waarin wij samen komen rond de tafel van de Heer, die alle dood en 
duisternis heeft overwonnen om te 'doen tot zijn gedachtenis’ en zo 
deel hebben aan zijn leven - zijn toekomst tegemoet. 
 
Viering van de Maaltijd 
v. Als teken van zijn liefde voor allen die Hem zoeken,  
     nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd. 
     Want Hij heeft gezegd:  
     zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
     want zij zullen verzadigd worden. 
 
Lied 389: 1, 2, 3 en 4 
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2 De beker die de ronde doet, 

het is de omloop van uw bloed, 
het spreekt van een geheimenis, 
uw hartslag die ons leven is. 
 

3 Uw bloed, het raakt de lippen aan, 
de deurposten van ons bestaan, 
de dood gaat aan ons hart voorbij, 
o Lam van God, U loven wij. 
 

4 Gij die een broodhuis voor ons zijt, 
een wijngaard die het hart verblijdt, 
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt, 
Gijzelf zijt onze overvloed. 

  

 
Tafelgebed 
v.  De Heer zal bij u zijn! 
g. DE HEER ZAL U BEWAREN 
v. Verhef uw hart! 
g. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 
v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 
g. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG 
 
v.  Gezegend bent U reddende God!  
     In de nacht klonk uw stem, sprak uw hart. 
     In de nacht brak het donker op uw woord van licht. 
     Een dag ongeweten, een uitzicht dat wenkt  
     roept U voor ons wakker. 
     Opstaan, vertrouwen en gaan zullen wij naar de morgen 
     en zingen u toe met het lied van alle reisgenoten: 

 
Lied 405: 4 
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Dank en Voorbeden 
 
Onze Vader 
a. Onze Vader die in de hemelen zijt, 
 uw Naam worde geheiligd;   
 uw Koninkrijk kome,  
 uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van de boze, 
 want van U is het Koninkrijk  
 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 
 
Vredegroet 
v. De vrede van de Heer zij altijd met u. 
g. ZIJN VREDE OOK MET U. 
v. Wensen wij elkaar vrede.  
 
Inzettingswoorden bij brood en wijn 
v.  Op de avond voor zijn lijden 
 nam Jezus het brood, 
 sprak de dankzegging uit, 
 brak het en gaf het aan zijn leerlingen. 
 Hij zei:  Dit is mijn lichaam voor U. 
   Doet dit tot mijn gedachtenis. 
 En Jezus nam, 
 toen de maaltijd afgelopen was, de beker, 
     sprak de dankzegging erover uit 
     gaf hem rond en zei: 
      Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
      Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. 
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Gemeenschap van het brood en de beker 
 
Koor: O salutaris hostia, A. Guilmant 
vertaling:  "O zalig lam dat voor ons boet, de deur des hemels 

opendoet. De vijand staat hier om ons heen, U kunt ons 
helpen, U alleen." 

 
Tantum ergo, A. Guilmant 

vertaling: Laten wij dan, diep gebogen, prijzen 't grote Sacrament: dat 
de oude wetten wijken voor het nieuwe Testament. Geve het 
geloof inzicht, waar het zintuig niets herkent. Aan de Vader, 
aan de Zoon ook lof en eer gebracht: steeds zal men Hun 
beiden brengen eer en roem en hulde en kracht. Hem die 
voortkomt uit Hen beiden, zij gelijke dank gebracht. Amen. 

 
Dankzegging 
 

v. U danken wij eeuwige God, 
 voor uw goede gaven.. 
g. WIJ DANKEN U DAT U ONS LEVEN VOEDT. 
 AMEN. 
 
Slotlied: Lied 634: 1 en 2 
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2  Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
Zegen 
v. … 
a. 
 
 
 
 
 
Orgelspel: Christus onze Heer verrees, Healey Willan 
 
Collecte bij de uitgang: Diaconie en Kerk 
 
 
Over de liturgisch bloemschikking Pasen 2022 

Thema: De toekomst tegemoet; van U is de toekomst 
De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je kunt ze niet 
organiseren, je ontvangt ze. In de kerk leven we van wat we ontvangen; 
liefde en genade van God wordt ons aangezegd. Genade is de 
grondtoon, genade is dat wat we ontvangen. 
Als basis voor de schikking wordt een pot gebruikt om dit ‘ontvangen’ te 
symboliseren. De pot lijkt klein in verhouding tot de hoogte, het lijkt niet 
te kloppen (kleine pot - hoge schikking) maar maakt het beeld wel sterk. 
De pot wordt niet tot de rand gevuld, maar blijft open om het 
ontvangende te benadrukken. De schikking wijst naar boven, naar de 
hemel en wordt gemaakt op de rand van de pot, de verbinding met het 
hogere. Het heeft een natuurlijke uitstraling door het gebruik van takken 
en grassen, het is transparant en luchtig. Daarmee wordt benadrukt dat 
door genade er altijd zicht blijft op het ontbrekende, op het 
onverwachte, op het Goddelijke. 


