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Paasnacht

22.00 uur

Parochie Johannes de Doper
Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

Pauluskerk Breukelen

Ten geleide
Het Paastriduüm
Het Paastriduüm of de ‘Drie dagen van Pasen’ is doorgaande liturgie. Geheel volgens oudtestamentische traditie zet de kerk een gedenkdag in op
de vooravond ervan.
Het Paastriduüm omvat daarmee de periode van Witte Donderdag tot en
met de Paasochtend. De dienst op zaterdagavond is al de viering van de
Eerste Dag. In de viering van het triduüm zijn lijden, dood en opstanding
van Christus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dienstboek I zegt hierbij:
“Het is van belang dat deze eenheid van dood en opstanding in de achtereenvolgende vieringen bewaard blijft. Het Paasfeest begint op Witte Donderdag
met de inzetting van het Avondmaal. Dit onderstreept de vrijwillige en vrijmachtige daad van de Messias. Op Goede Vrijdag wordt tot uitdrukking gebracht dat
wij mensen Hem dit lot hebben doen ondergaan. Stille Zaterdag legt getuigenis
af van Jezus’ nederdaling ter helle. In de Paasnachtwake leeft de gemeente toe
naar de viering van de opstanding van Christus in de vroege Paasochtend. De
viering van het Paasfeest is zo een jaarlijkse herhalingsoefening op de geloofsweg die een christen door het leven gaat. Als liturgie een binnentreden is in de
verzoende werkelijkheid tussen hemel en aarde, tussen God en mens, door
Christus, dan zal in de liturgie ook de gedachtenis van de verzoening zelf plaatsvinden. De Paasviering helpt de gemeente om opnieuw deelachtig te worden
aan, zich te verdiepen in en zich te laten bevrijden door het geheim van de gekruisigde en opgestane Heer Jezus Christus”.

Wij vieren het Paastriduüm samen, Pauluskerk en Johannes de Doperkerk.
Een prachtig en bemoedigend gegeven dat wij elkaar vinden rondom lijden,
dood en opstanding van onze Heer, elkaarvinden in gedeeld geloof.
Bij enkele Evangelielezingen gaat de gemeente staan. Dit doet zij uit eerbied voor het leven, sterven en de opstanding van haar Heer.
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Paasnacht
bij binnenkomst brandt er in de kerk niet meer licht dan noodzakelijk is

Het Licht
De intocht van het Licht
solo
cantorij
solo
cantorij
solo
cantorij
cantorij

allen gaan staan

Wachters op de morgen, hoever is de nacht?
Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!
Wachters op de morgen, hoever is de nacht?
Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!
Wachters op de morgen, hoever is de nacht?
Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!
Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan!

wij geven elkaar het licht door terwijl wij herhalend zingen:
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de Paaskaars wordt op de kandelaar geplaatst
de klokken van de Johannes de Doperkerk luiden

De lof van het Licht (Lied 595)
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Wierookkorrels
allen gaan zitten

De lezingen
Lezing

Genesis 1:1-5

Zingen

Psalm 33:2
Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Heem’len hoog verheven, vol van blinkend leven
schiep Hij door zijn stem.

Gebed

Laat ons bidden.
... gebedsstilte ...
Heer God, wonderbaarlijk hebt Gij alles geschapen
en wonderbaarlijker nog de mens verlost.
Schenk ons dan, bidden wij, een waakzaam oog
om uit te zien naar uw nieuwe schepping,
zodat wij delen in de eeuwige vreugde.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen
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Lezing

Exodus 14:15-15:1a

Zingen

Lied 151: 1en 5

Ik zing voor de Heer. Hij is koning voorgoed
en dwars door de vloed
geleidt Hij de zijnen. Zijn goddelijk spoor
gaat zelfs in de zee niet teloor:
de zee van zijn toorn die de zonden verzwelgt,
het water en bloed dat de zonden uitdelgt.
Zo gaat het van doodszee naar levensjordaan,
en zingende moeten het water in gaan
met slaafse ellende en vorst’lijke waarde
de mensen der aarde.
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Gebed

Laat ons bidden.
... gebedsstilte ...
God, onze Verlosser,
Gij hebt het roepen van uw volk gehoord
en uw dienaar Mozes gezonden
om het weg te roepen uit de slavernij.
Bevrijd ook ons van de tirannie van zonde en dood
en breng ons onder geleide van uw Geest
naar het land dat Gij ons hebt beloofd.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen

Lezing

Ezechiël 37:1-14

Zingen

Psalm 137

Droef zaten wij aan Babylons rivieren
en hingen aan de wilgen onze lieren.
De overwinnaar sprak: ‘Kom, speelt en zingt
een vrolijk lied van Sion, dat het klinkt!’
Die ons verdrukte sprak van spel en zangen,
wij lieten zwijgend onze lieren hangen.
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Hoe zouden wij als droeve bannelingen
op vreemde grond het lied des Heren zingen?
Indien ik u vergeet, Jeruzalem,
begeve mij mijn rechterhand, mijn stem.
Ja, laat mijn tong voor zang noch spraak meer deugen,
zo gij niet zijt mijn opperste verheugen.
Gedenk, o Heer, de volken die ten tijde
van Sions val met wrede wellust zeiden:
‘Breek af, breek af, de fundamenten bloot!’
Gij dochter Babels, toegewijd ter dood,
heil onze wreker, heil hem die, o trotse,
uw kind’ren zal verbrijz’len aan de rotsen.
Gebed

Laat ons bidden.
... gebedsstilte ...
Trouwe God,
Gij wilt door al wat wet en profeten verkondigen
ons bemoedigen en versterken.
Geef, bidden wij,
dat wij door de volharding en de vertroosting
die de Schrift ons schenkt,
op uw belofte blijven hopen en vertrouwen.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen

Doopgedachtenis
Psalm 42

tekst en orgelimprovisatie

Onderwijzing

Broeders en zusters,
de apostel Paulus schrijft:
‘Weet gij niet dat wij allen
die in Christus gedoopt zijn
in zijn dood gedoopt zijn?
Met Hem zijn wij begraven
door de doop in de dood

8

allen gaan staan

opdat, gelijk Christus
uit de doden is opgewekt,
door de majesteit des Vaders,
zo ook wij in nieuwheid des levens
zouden wandelen.’
Litanie met alle heiligen (DB 135)
c. Heer, ontferm U over ons,

a.

c. Christus, ontferm U over ons,

a.

k j
af k i
Heer, ontferm U o -ver ons.
f
k j
a k i

Chris-tus , ontferm U o -ver ons .

c. Heer, ontferm U over ons,

a.

af k

i

k j

Heer, ontferm U o -ver ons.

c. God, hemelse Vader,

a.

af i

c. God, Zoon, Verlosser der wereld

a.

als boven

c. God, Heilige Geest, Trooster,

a.

als boven

kk i

ontferm U o - ver ons.

allen

Na iedere intentie:

af k k k k i

aan - bid - den wij U.

c. Met uw engelen en hemelse machten –
Met alle aartsvaders en profeten –
Met Maria en Maria Magdalena –
Met Petrus en Paulus –
Met Johannes de Doper en Stefanus –
Met alle apostelen en evangelisten –
Met alle heilige vrouwen en mannen –
Met alle geloofsleerlingen –
allen

c. Wees ons genadig,

af k k k

i

v er - los ons, Heer.

c. Van alle kwaad

als boven

c. Van alle zonde

als boven

c. Van de eeuwige dood

als boven
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allen

c. Door uw menswording

af k

k k k i

geef ons uw vre- de.

c. Door uw dood en verrijzenis

als boven

c. Door de komst van
de Heilige Geest

als boven

c. Christus, hoor ons,
c. Christus, verhoor ons,

allen

afk

k kk ki

afk

k k k ki

Chris-tus,
allen

hoor

Chris-tus, ver-hoor

ons.

ons.

de doopvont wordt gevuld

Doopgebed

Laten wij bidden
Wij danken U, machtige God,
Voor de gave van het water.
Bij de aanvang van de schepping
Zweefde uw Geest over de wateren.
De kinderen van Israël hebt Gij
Door het water heen geleid
Uit het slavenhuis Egypte
Op weg naar het beloofde land.
In het water van de Jordaan
Ontving uw Zoon
De doop van Johannes
En werd Hij door de Geest gezalfd
Tot uw Messias
Om door zijn sterven en verrijzen
Te leiden uit de slavernij van de zonde
En deel te geven
Aan uw beloften.
Zegen dan, God, dit water
Opdat al wie met Christus
Wordt begraven in zijn dood
Mag delen in zijn verrijzenis
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En door de heilige Geest
Herboren worden tot nieuw en eeuwig leven.
Aan U, Vader, Zoon en heilige Geest,
Zij alle heerlijkheid en glorie,
Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen
Verzaking en geloofsbelijdenis
Broeders en zusters,
in de doop zijn wij met Christus begraven
om met Hem ten leven te worden opgewekt.
Daarom vraag ik u
die in deze nacht uw doop wilt gedenken
uw stem te verheffen en mij antwoord te geven:
Wilt u de HEER uw God dienen
en naar zijn stem alleen horen?
Ja, dat wil ik.
Wilt ge u verzetten tegen alle machten
die als goden over ons willen heersen?
Ja, dat wil ik.
Wilt u ieder slavenjuk afwerpen
en leven in de vrijheid van Gods kinderen?
Ja, dat wil ik.
Schaam u dan niet de Christus te belijden,
want het evangelie is een kracht Gods
tot behoud van ieder die gelooft;
en antwoord in gemeenschap
met de kerk van alle eeuwen:
Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde?
Ja, ik geloof.
Gelooft u in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
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die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden?
Ja, ik geloof.
Gelooft u in de heilige Geest;
gelooft u de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
de vergeving der zonden,
de opstanding des vleses en het eeuwige leven?
Ja, ik geloof.

De Maaltijd van de Heer
Gloria
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Lied 302:1

allen gaan staan

Gebed van het feest
Laat ons bidden
… gebedsstilte …
Gij die deze heilige nacht hebt verlicht
door de glorie van het paasgeheim,
wek ons tot leven door uw Geest,
dat wij opstaan als dochters en zonen van U
en als herboren mensen U bezingen en belijden
als de God van ons leven.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
Die met U in de eenheid van de heilige Geest
Leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen
Lezing heilig Evangelie
Lucas 24:1-11
Zo spreekt de Heer
Wij danken God
Halleluja

d
k
a 34 k k k j k j k j z k k j k j k j z
Hal- le -lu - ja, Hal - le - lu - ja, Hal-le -lu - ja, Hal - le - lu - ja!

d
a k k k j k j k jz k k k j k k j jz
Hal- le - lu - ja, Hal - le -lu - ja, Hal- le -lu - ja, Hal - le - lu - ja!

allen gaan zitten

Voorbede

Na iedere intentie:
…. Laat ons bidden en zingen (368 f)
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Nodiging
Vredegroet

De vrede van Christus zij met u allen!
En met uw Geest!
Wensen wij elkaar de vrede van Christus!

Collecten

Werk van de Diakonie
intussen zingt de cantorij

Cantorij

Jubilate (Psalm 100)

Ch. Wood (1866-1926)

Gebed over de gaven
Tafelgebed

De Eeuwige zij met u
En met uw geest
Verhef uw harten
Wij zijn met ons hart bij de Heer
Brengen wij dank aan de Eeuwige, onze God
Hij is onze dankbaarheid waardig

Tafelgebed Dienstboek 93
De gemeente zingt de regels met nootjes

dd
a 24

(4)

o k k ks
Gij

die

k
weet

d s
s
a d o k ks k kt kt kt

k k
t t

wat

k
t
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in

men - sen

k

k

om - gaat

k k k ks k k
t t t
t t

k

aan hoop en twij -fel, dom -heid, drift, ple-zier, on - ze -ker -heid,

v. Gij die ons denken peilt
en ieder woord naar waarheid schat
en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat,
c. Gij toetst ons hart
en Gij zijt groter dan ons hart.
Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht,
en niemand, of hij heeft een naam bij U.
v. En niemand valt, of hij valt in uw handen
en niemand leeft of hij leeft naar U toe.
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dd
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Maar nooit heeft ie- mand u ge - zien. In dit heel - al
dd o s s s k k k k k s k k o k k k
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klinkt uw
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stem niet, en ook uit de hoog -te niet,

v. en niemand die de dood is ingegaan
keerde ooit terug, om ons van U te groeten.
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ks ks k k

we - reld door met dich-te
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j

Wij

niet.

o-gen.

c. Maar soms herinneren wij ons een naam,
een oud verhaal dat ons is doorverteld,
over een mens die vol was van uw kracht,
Jezus van Nazaret, een zoon van Abraham,

d
a d 24 o k k k
in

d
a d o ks ks

ks

ks ks

uw mild - heid

aan

het

ks ks ks ks

k

k

hem zou uw ge - na - de zijn ver - sche - nen,
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k k
t t

k
t

licht ge - ko - men
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zijn hoe Gij be - staat:
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k

die-naar van men -sen.
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v. Hij was zoals wij zouden willen zijn:
een mens van God, een vriend, een licht, een herder,
die niet ten eigen bate heeft geleefd,
en niet vergeefs, onvruchtbaar, is gestorven,
c. die in de laatste nacht dat hij nog leefde
het brood gebroken heeft en uitgedeeld,
en heeft gezegd: Neem, eet, dit is mijn lichaam zo zult gij doen, tot mijn gedachtenis.
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j
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hij

k

zon - den.

de -ze be -ker drinkt, denk dan aan mij.

v. Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom dit brood
en breken het voor elkaar,
c. om goed te weten wat ons te wachten staat
als wij leven hem achterna.
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God, als hij,
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zijn toch ook men -sen?
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en waar - om wij niet? Wij

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
in de hemel en op de aarde.
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.

Lam Gods

(herziene oecumenische versie)
408 d
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Delen van brood en wijn
Orgel

Wir glauben all an einen Gott

J.S. Bach

Gebed na de Maaltijd
allen gaan staan

Zending en zegen
Slotlied

Lied 634

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!
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Aan het Paastriduüm werkten mee
Voorgangers

ds. Harold Schorren
Annemiek Dijkhuizen
Lies van den Hoven
Thoon Jongerius

Cantorij

o.l.v. Arnoud Heerings

Organist

Diederik Bos

Cellist

Joris van Haaften

Lector GV

Ard Mak

Voorbereiding Nel van Bekkum
Liturgiecommissie
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