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V. Zegening van het vuur
Vuur: van oudsher een geliefd beeld voor Gods wezen en zijn
aanwezigheid. Wij worden door Hem in vuur en vlam gezet.
Hij, die zicht geeft op hernieuwd leven.
Dit vuur verwijst naar heilig vuur, vonken van licht komen vrij zoals
nieuw leven uit de dode as.
Als wij ons hart en onze geest open stellen voor wat in dit uur tot ons
komt, heeft het duister in ons en om ons heen niet het laatste woord.
Wij zegenen dit vuur opdat wij onze harten brandend houden op onze
weg naar Hem, bron van eeuwig licht.

De paaskaars wordt ontstoken, waarna aan allen het licht wordt
doorgegeven
L. Ontsteken van de paaskaars:
Vijf wierookkorrels die de vijf wonden van Christus aan het kruis
symboliseren worden in de paaskaars gestoken
Jezus Christus, Hij die is; bron en oorsprong van alle bestaan.
Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.
Hij is de alfa en de omega, oorsprong en einde.
Moge de Heer door zijn glorievolle verrijzenis
alle duisternis van ons verdrijven.

Intocht van de paaskaars
V L: Licht van Christus, driemaal telkens op hogere toon
Allen: Heer wij danken U

Na eerste keer licht doorgeven.
Bij het doorgeven van het licht worden ook de kaarsen in de vensters
ontstoken.
De paaskaars wordt op de kandelaar geplaatst. Het vuur wordt gedoofd.

Paasboodschap de mensen blijven staan met brandende kaars
L. Het licht van Christus die in heerlijkheid verrezen is,
moge dit licht de duisternis uit ons leven verdrijven.
De nacht is voorbijgegaan, de dag is aangebroken:
de zon der gerechtigheid gaat over ons op.
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Welkom
V. Welkom in deze viering op de vooravond van Pasen.
Op Witte Donderdag hoorden we hoe waardevol het is,
samen te delen, samen te geven.
Verbindend, door delen van het brood en de zegen uitgesproken over
de vrucht van de wijnstok.
Op Goede Vrijdag hebben we gelezen en gehoord dat pijn en verdriet
een mens kan lauteren.
Dat lijden en met name sterven niet het laatste woord heeft.
Vandaag willen we de Goede Week met haar bijzondere dagen en
vieringen afronden met het nieuwe licht in het vooruitzicht.
Ik zei afronden, niet afsluiten, want Pasen is nooit af.
Pasen staat voor nieuw leven, voor licht en optimisme.
Pasen wil immers een nieuw begin zijn, een nieuwe schepping.
Verankerd in het woord van de Ene, die wij noemen en aanspreken
als Schepper, als Vader, als de Eeuwige, als Eeuwig Licht.

allen gaan zitten, kaarsen worden gedoofd
Lied no. 489 Aan het licht

Inleiding op de lezingen.
L. Wij lezen vanavond aansprekende verhalen uit de Bijbel.
Zoals het eerste verhaal uit het eerste Bijbelboek. Het boek Genesis.
Het Griekse woord GENESIS, betekenende geboorte, oorsprong, of
geslacht. Hierin liggen de drie beginselen.
Wij horen hoe God ons uit liefde geschapen heeft.
Wij horen hoe Hij de weeklachten van zijn volk niet meer kon aanhoren,
en zijn volk liet vertrekken uit de slavernij van Egypte.
We zullen opnieuw het verhaal horen over het graf van Jezus,
dat leeg werd aangetroffen.

Eerste lezing: Scheppingsverhaal uit het boek Genesis.
V. In het begin schiep God de hemel en de aarde.
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De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag er over de oervloed,
maar Gods geest zweefde over het water.
God zei:
L. ‘Er moet licht komen’.
V. 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.
De eerste dag.
God zei:
L. ‘Er moet midden in het water een gewelf komen
dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’
V. En zo gebeurde het.
God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf
van het water erboven.
De tweede dag.
God zei:
L. ‘Het water moet onder de hemel naar één plaats stromen,
Zodat er droog land verschijnt’.
V. En zo gebeurde het.
Het droge land noemde hij ‘aarde’,
Het samengestroomde water noemde hij ‘zee’.
En God zag dat het goed was.
God zei:
L. ‘overal op aarde moet jong groen ontkiemen:
zaadvormende planten en allerlei bomen
die vruchten dragen met zaad erin.’
V. 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:
L. ‘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,
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en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf,
om licht te geven op de aarde’.
V. En zo gebeurde het.
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,
om te heersen over de dag en de nacht
en om het licht te scheiden van de duisternis.
En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd morgen.
De vierde dag.
God zei:
L. ‘Het water moet wemelen van levende wezens,
en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen’.
V. En zo gebeurde het.
Hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten wezens
waar het water van wemelt en krioelt,
en alles wat vleugels heeft.
En God zag dat het goed was.
God zegende ze met de woorden:
L. ‘Weest vruchtbaar en wordt talrijk, en vul het water van de zee.
En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde’.
V. Het werd avond en het werd morgen.
De vijfde dag.
God zei:
L. ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen:
vee, kruipende dieren, en wilde dieren’.
V. En zo gebeurde het.
God maakte alle soorten in het wild levende dieren,
al het vee en alles wat er op de aardbodem rondkruipt.
En God zag dat het goed was.
God zei:
L. ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn,
die op ons lijken;
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zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee
en over de vogels van de hemel,
over het vee, over de hele aarde
en over alles wat daarop rondkruipt.’
V. En zo gebeurde het.
God schiep de mens als zijn evenbeeld,
als evenbeeld van God schiep hij hen,
Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.
Hij zegende hen en zei tot hen:
L. ‘Weest vruchtbaar en wordt 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 over de aardbodem rondkruipen’.
V. Ook zei God:
L. ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten
en alle vruchtbomen op 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.
V. 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 hem heilig,
Want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk.

Lied no. 619 Hoort hoe God met mensen omgaat
Tweede lezing : de Exodus uit Egypte.
V. In die dagen sprak de Heer tot Mozes:
L. ‘Wat roept gij mij toch ?
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Beveel de Israëlieten verder te trekken.
Gij zelf moet uw hand opheffen,
uw staf uitstrekken over de zee en ze in tweeën splijten.
Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem
door de zee trekken.
Ik ga de Egyptenaren halsstarrig maken zodat zij hen achterna gaan.
En dan zal ik Mij verheerlijken ten koste van Farao
en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn wagenmenners.
De Egyptenaren zullen weten dat Ik de Heer ben’.
V. De engel van God die aan de spits van het leger van de Israëlieten
ging, veranderde van plaats en stelde zich achter hen op,
tussen het leger van de Egyptenaren en het leger van de Israëlieten.
De wolk bleef die nacht donker zodat het niet tot een treffen kwam.
Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee
en de Heer deed die hele nacht door een sterke oostenwind
de zee terugwijken.
Hij maakte van de zee droog land en de wateren spleten uit één.
Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door,
terwijl het water links en rechts een wand vormden.
De Egyptenaren zetten de achtervolging in.
Alle paarden van de Farao, zijn wagens en wagenmenners
gingen achter de Israëlieten de zee in.
Tegen de morgenwake richtte de Heer
zijn blikken vanuit de wolkkolom en de vuurzuil
op de legermacht van de Egyptenaren
en bracht ze in verwarring.
Hij liet de wielen van hun wagens scheeflopen
zodat ze slechts met moeite vooruit kwamen.
De Egyptenaren riepen uit:
"Laten we vluchten voor de Israëlieten,
want de Heer strijdt voor hen, en tegen ons."
Toen sprak de Heer tot Mozes:
L. "Strek uw hand uit over de zee,
dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren
en hun wagens en wagenmenners’
V. Mozes strekte zijn hand uit over de zee,
en toen het licht begon te worden vloeide de zee
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naar haar gewone plaats terug.
Daar de Egyptenaren er tegenin vluchten
dreef de Heer hen midden in de zee.
Het water vloeide terug en overspoelde wagens en wagenmenners,
heel de strijdmacht van Farao
die de Israëlieten op de bodem van de zee achterna waren gegaan.
Niet één bleef gespaard.
De Israëlieten daarentegen waren over de droge bodem
door de zee heen getrokken, terwijl de wateren links en rechts van hen
een wand vormden.
Zo redde de Heer op deze dag Israël uit de greep van Egypte.
Israël zag de Egyptenaren dood op de kust liggen.
En het volk kreeg ontzag voor de Heer:
Het stelde in Hem en in Mozes hun vertrouwen.

Wijding van het water
L: Zo hoorden wij twee verhalen uit het Oude Verbond. En wij hoorden
hoe het volk van Israël wegtrok uit Egypte, dwars door het water van de
rode zee, op weg naar het beloofde land.
Zoals het volk van Israël, zo ook zijn wij in ons doopsel door het water
van de dood gegaan, om met Christus te verrijzen tot een nieuw leven.
En zo werden wij christenen.
Wij gaan nu het water zegenen waarmee wij ons zullen besprenkelen ter
herinnering aan onze doop.
Zegen over het water
L. Jezus Christus is het licht.
Het levende water voor ieder die in hem geloven wil:
water dat leven geeft en leven behoudt,
water dat vruchtbaarheid en groeikracht schenkt,
water dat reinigt, verkwikt en vernieuwt.
Jezus Christus is het licht.
Het levende water voor wie op Hem vertrouwd.
Hij vraagt ons dat we licht en levend water zijn
voor ieder met wie wij ons dagelijks bestaan delen:
water dat ons doet groeien in menslievendheid,
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water dat de dorst naar liefde en vriendschap lest,
water dat vrede en éénheid brengt.
Jezus Christus: licht en levend water:
leg uw zegen op dit water opdat het voor ons
een teken wordt van uw heilzame kracht.
Moge dit water ook ons tot zegen zijn,
ons behoeden voor de duisternis
en uw licht in ons helpen bewaren. Amen.

De paaskaars wordt in het water gedompeld met de woorden:
V. Wij vragen U:
Laat door uw Zoon de levenskracht van de heilige Geest
als een storm over dit water gaan

L. houdt de paaskaars in het water en besluit met:

Mogen allen die in dit water gedoopt zijn opstaan tot een nieuw leven.
AMEN.

Paaskaars terug op de kandelaar
Allen kunnen naar voren komen en met het water van het nieuwe leven
een kruis maken als bevestiging van hun doop. Intussen zingen wij:

Lied no. 419a De Geest des Heren heeft een nieuw begin
gemaakt.
L.: "In deze paaswake brachten wij voor ons, christenen, de symbolen
licht, vuur en water tot hun paasbetekenis, en wij beluisterden verhalen
uit het Oude Testament. Wij horen nu Paulus en Lucas die ons vertellen
van hun Pasen"

Voorafgaand aan de verrijzenislezingen. Samen.
Heer, onze God
Wij bidden U dat de Paasvreugde
ons werkelijk mag raken en inspireren
om zo uw verhaal van liefde uit te dragen.
Dat wij als christenen en volgelingen uw leven en bestaan als
een kompas met ons meedragen.
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L. Lezing: brief van Paulus aan de Romeinen
Weet gij niet dat wij door de doop,
die ons één heeft gemaakt met Christus Jezus,
delen in zijn dood?
Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij,
zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt,
een nieuw leven zouden gaan leiden.
Want indien wij als het ware vergroeid zijn met de dood,
moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding,
in de overtuiging dat onze oude mens met Hem gekruisigd is.
Daardoor is aan het bestaan in de zonde een eind gekomen,
zodat wij niet langer dienstbaar zijn aan de zonde.
Want wie gestorven is, is rechtens vrij van zonde.
Indien wij met Christus gestorven zijn,
geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.
Want wij weten dat Christus, eenmaal uit de doden opgewekt,
niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem.
Door de dood die Hij is gestorven, heeft hij voorgoed afgerekend met de
zonde, eens en voorgoed.
Het leven dat Hij heeft, heeft alleen met God vandoen.
Zo ook moet gij uzelf beschouwen : als dood voor de zonde
En levend voor God in Christus Jezus.

Lied no. 647 Wees hier aanwezig
V. Evangelielezing volgens de evangelist Lucas
Op de eerste dag van de week echter gingen zij zeer vroeg in de morgen
naar het graf, met de welriekende kruiden die zij klaar gemaakt hadden.
Zij vonden de steen weggerold van het graf,
gingen binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet.
Terwijl zij niet wisten wat daarvan te denken,
stonden er plotseling twee mannen voor hen in een stralend wit kleed.
Toen zij van schrik bevangen het hoofd naar de grond bogen, vroegen de
mannen haar:
'Wat zoekt ge de levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is verrezen.
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Herinnert u, hoe Hij nog in Galilea tot u gezegd heeft:
De Mensenzoon moet overgeleverd worden in zondige mensenhanden
en aan het kruis geslagen, maar op de derde dag verrijzen.'
Zij herinnerden zich zijn woorden, keerden van het graf terug
en brachten dit alles over aan de elf en aan al de anderen.
Het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus;
de andere vrouwen die met hen waren vertelden aan de apostelen
hetzelfde.
Maar dat verhaal leek hun beuzelpraat en zij geloofden het niet.
Toch liep Petrus ijlings naar het graf, bukte zich voorover, maar zag
alleen de zwachtels. Daarop ging hij terug, verbaasd nadenkend over
hetgeen er gebeurd was.

V. Overweging.
Hernieuwing van onze geloofsbeloften de kaarsen worden opnieuw
ontstoken. Bidden wij samen:
Ik geloof in God, die ons het licht geeft
om elkaar te verlichten.
Ik geloof in zijn vuur om medemensen te verwarmen.
Ik geloof in het gewijde water
dat ons weer een frisse kijk kan geven
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op alle leven op aarde.
Ik geloof in die mens Jezus van Nazareth,
die in opstand is gekomen tegen onrecht en verdrukking,
tegen macht die mensen klein houdt en hun het licht ontneemt.
Ik geloof in zijn opstand tegen de dood,
waardoor door de dood niet het einde is, maar nieuw begin.
Daarom wil ik geloven in de beweging van Jezus,
wil ik Hem volgen in het zoeken naar licht,
in het dienen van mensen,
tot alles is voltooid en wij leven in vrede.
Iedereen komt nu naar voren om een kruisteken te maken met het
pasgewijde water.

Voorbeden.
L. God, wij danken U voor het licht en het vuur
dat U voor ons bent geworden
in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon.
Hoor ons als wij tot U bidden
om een nieuw leven, wereldwijd.
L. Wij bidden voor mensen die ziek zijn, dat zei hoop houden.
Voor hen die leven met een stil verdriet .
Voor eenzame mensen.
Voor mensen die dag en nacht leven in onrust.
Voor mensen die weten dat hun leven ten einde loopt..
Voor hen voor wie het leven zwaar valt.
Voor mensen die leven in de ban van onderdrukking en terreur,
waar mensen lijden in armoede en onderdrukking
Dat God de Vader ons bidden verhoren mag.
Als alles duister is………..
L. Laat ons bidden persoonlijke aangedragen intenties.
…………………………………………………………………………………………..
Als alles duister is………..
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L. Dat God de Vader ons bidden verhoren mag.
Voor een gemeenschap vol bezieling,
Die leeft vanuit de kracht van Jezus’ verrijzenis.
Om mensen die hoop geven, die warmte uitstralen,
die naastenliefde en gerechtigheid nastreven.
Geef dat wij allen, telkens weer opstaan
uit het donker, angst of vertwijfeling, omwille van de Verrezene.
Jezus Christus, man van liefde.
Bidden wij samen:
oecumenisch “Onze Vader”:
Onze Vader die in de hemel 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.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
Bid voor ons zondaars.
Nu en in het uur van onze dood, Amen.
Vredeswens
V. Ik wil mijn Geest in je binnenste leggen, zegt God en je hart vullen met
een vuur van liefde.
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Ik heb je nodig om mee te werken aan mijn droom van een nieuwe
wereld, vol met mensen die elkaar graag zien, omdat ze weten dat Ik hen
graag zie. Jij mag mijn liefde voelbaar maken!
Vrede wens ik je, niet om die voor jezelf te houden, maar om ze door te
geven aan allen die je lief hebt.
De vrede van de verrezen Heer zij met ons allen.
Laten wij elkaar de hand reiken en elkaar vrede wensen.
Slottekst
L. Wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap,
als de kale takken weer groen worden,
wanneer de dagen lichter worden
en de lucht vol is van vogels,
dan is het tijd om Pasen te vieren.
Schijnbaar was alles dood.
Maar diep onder de grond
en in het verborgene bloeit nieuw leven op:
overwinning op de dood, nieuwe schepping.
Zo was het ook met Jezus van Nazareth:
schijnbaar was het met Hem afgelopen
en was alles grondig mislukt;
maar toch: tot op vandaag leeft Hij opnieuw
bij God en te midden van ons,
en Hij leidt alles naar zijn vervulling.
En zo is het uiteindelijk met alles en allen:
wat echt is en goed, overleeft,
ondanks de schijn van het tegendeel.
Pasen: feest van het nieuwe leven.
Collecte en mededelingen

14

Zegen
V.Laten wij elkaar het licht doorgeven
dat God over ons heeft laten schijnen in Jezus.
Mogen wij met vrede gezegend zijn
in de Naam van de Vader, de Zoon
en de heilige Geest.
Amen.

Slotzang: U zij de glorie.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en nimmermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en nimmermeer.
Zou ik nog vrezen nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In zijn god`lijk wezen is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en nimmermeer.

Dank voor uw aanwezigheid.
Wij wensen u een Zalig Pasen.
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