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Binnenkomst in stilte   

 
Inleiding 

 
lector 
Donker is het nog. 
Alleen voor, bij de ingang brandt een vuur. 
Toch hebben mensen de weg naar binnen gevonden. 
Zo zijn we hier samen: dit huis vol mensen. 
God weet wie we zijn. 
Maar waarom zijn we er? 
Waarom hier, waarom nu? 
Waarom is deze avond zo heel anders 
dan alle andere avonden? 
 
Voorganger pater Yan Asa, svd 
 
Misschien is dit wel de belangrijkste vraag vanavond: 
waarom zijn we hier? 
Wat zoeken we in het donker? 
Wat zullen we waken, bij water en vuur? 
Bij de bronnen van ons leven? 
Wij zijn hier omdat we wachten, wachten op het licht. 
Want dit is de avond van steeds opnieuw  
in herinnering roepen hoe het ooit begon. 
Dit is de avond van steeds weer vertellen 
dat niets ons gevangen kan houden: 
geen farao, geen zware steen. 
Dit is de avond van de ommekeer, het nieuwe begin. 
Sta op! Leef! 
 
   HET VERHAAL VAN DE SCHEPPING 
 
Lector 1 
Ooit, eens, zweefde de Geest van de God 
over de wateren. 
En de Ene keek om zich heen en zag leegte, 
niets dan leegte. 
Dit is geen leven, verzuchtte de Ene. 
Hier kan niets en niemand zich geborgen weten, 
zich veilig voelen. 
Toen glimlachte de Ene en het water week; 
droog land kwam tevoorschijn. 
God schaterde het uit en het duister trok weg  
het licht brak door. 
En God zag dat het goed was. 
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Lector 2 
Toen zag de Ene wat gedaan moest geworden. 
En God ging aan de slag: 
zon en maan werden gevormd, de hemel bezaaid met sterren. 
Gods adem bracht de aarde in bloei: 
groene bomen, velden vol bloemen, 
een weelde van kleur en geur. 
En God zag dat het goed was. 
 
Lector 1 
De Ene wandelde over de nieuwe aarde,  
maar er was geen enkel spoor getrokken, 
God werd door niets of niemand op de voet gevolgd. 
'Ik ben nog steeds alleen', zuchtte de Ene. 
God klapte in de handen 
en de lucht was vol vogelgefladder. 
God knipte met de vingers: 
het water was vol leven. 
God floot en dieren kwamen van verre op de Ene toe. 
En God zag het goed was. 
 
Lector 2 
God boog zich voorover en nam een hand fijne klei. 
Mens nam de vorm van Gods hand aan, 
nam de warmte van de Ene op. 
En toen de Eeuwige ademde over de mens, 
sloeg die de ogen open 
en zoog - nieuwgeboren - de longen vol lucht. 
Eindelijk, fluisterde de Ene, 
deze is naar mijn beeld gemaakt. 
Deze lijkt op Mij. 
En God zag dat het heel goed was. 
Lied Psalm 8 Heer onze God, hoe machtig is uw Naam.  

 
Refrein. 
Heer onze Heer hoe machtig is uw naam 
allerwegen op aarde. 
 
Gij die uw majesteit toont aan de hemel,  
Gij opent de mond van weerloze kinderen, 
en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt 
en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen. 
Refrein. 
 
Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd,   
wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt, 
de zoon van Adam,dat hij U ter harte gaat. 
Refrein. 
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Toch hebt Gij hem bijna een God gemaakt 
en hem met glorie en luister gekroond. 
Gij doet hem het werk van uw handen beheren 
en alles hebt gij aan zijn voeten neergelegd. 
Refrein. 
 
Schapen en runderen, alles en alles, 
en ook de dieren in het vrije veld, 
de vogels van de hemel, de vissen van de zee 
al wat er wandelt op de paden van het water. 
Refrein. 

 
HET VERHAAL VAN HET VUUR 

 

Voorganger   (Zegening van het vuur – Paaskaars)  

Vuur: jou spreken we deze avond aan.  
Jij, onverwoestbare kracht, onmisbare warmte tegelijk. 
Vuur, jij bepaalt onze dag en nacht, ons tij en tegentij. 
Vuur, jij kunt deze aarde in stof en as veranderen. 
Vuur, jij bent voor alles en iedereen hartverwarmend. 
Vuur, jij bent symbool voor een God, die om mensen geeft, 
een God die niet te vuur en te zwaard komt, 
een God die het volk lichtend voor gaat,  
een God die zich bekend maakt 
- Ik zal er zijn - 
in een brandende braamstruik, een hartverwarmende God. 
Vuur, jij maakt voor ons deze avond anders. Jij stoot ons aan. 
Jij port het vuur in ons op. 
Laat dat vuur over de aarde gaan. 
Dat het licht mag worden hier in ons midden. 
 
 

De voorganger steekt de paaskaars aan, aan het vuur.  
Processie met het licht wordt driemaal gezongen. 
 
Licht van Christus! - God, wij danken U.  

 
Laat juichen 
voorz: Laat juichen heel het hemelkoor van engelen. 
Allen Laat juichen om die grote koning, 

  juichen om de overwinning!    
  Laat de trompetten klinken in het rond! 

 
voorz: Vol vreugde zij ook de aarde, 

omstraald door zulk een heerlijkheid. 
De glorie van de eeuwige koning ! 
Heel de aarde zij vol vreugde, 
daar alle duister nu verdwenen is.  
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voorz: Vol luister straalt de kerk van God  
op aard en juichend klinken paasgezangen. 
Laat ook onze eigen tempel luide weerklinken van ons jubellied. 

allen: Laat juichen heel het koor van Gods gemeente, 
laat juichen om zo’n grote koning, 
juichen om de overwinning! 
Laat de trompetten klinken in het rond. 
 

 
HET VERHAAL VAN HET WATER 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Voorganger  
 
Dit is het water van de dood: 
toen Israël na lange slavenjaren wegtrok uit Egypte, 
spleet God de zee en liet het volk droogvoets 
erdoor heen gaan. 
Het water spoelde terug over de achtervolgers. 
Man en paard verdronk in de vloed. 
Dit is het water van de tranen, 
van onze pijn, van al ons verdriet, 
het water dat ons tot aan de lippen kan staan, 
het water waarin we kopje onder kunnen gaan. 
 
Dit is het water van de dood.  
Dit is het water van het leven: 
dit is de verkoelende bron in de woestijn, 
water uit de rots, water dat leven geeft,  
water waarin mensen worden geboren. 
Dit is het symbool voor onze wedergeboorte, voorgoed, 
voor ons opstaan uit slavernij en dood.  
Dit is het water van het leven. 

 
Zegening van het doopwater 

 
Lied: Dat wij volstromen met levensadem 

en schreeuwen eindelijk geboren. 
Dat wij volstromen met levensadem 
en lachen eindelijk geboren. 
Dat wij volstromen met levensadem 
en weten eindelijk geboren. 
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Gloria 

U zij de glorie opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immermeer 
Uit een blinkend stromen daalde de engel af,  
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immermeer 
 
Zie Hem verschijnen: Jezus, onze Heer, 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind 
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint.’ 
U zij de glorie opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immermeer 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn goddelijk 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 immermeer 
 

 
DIENST VAN HET WOORD  

 
Aandragen van het Evangelieboek 

 
 
 
Evangelie 

volgens Lucas 24, 1-12 
 
Op de eerste dag van de week gingen de vrouwen 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 naar 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: "Waarom zoekt ge de levende onder de doden?  
Hij is niet hier, Hij is verrezen.  
Herinnert u hoe Hij nog in Galilea tot u gezegd heeft:  De Mensenzoon moet 
overgeleverd worden in zondige mensenhanden en Hij moet aan het kruis worden 
geslagen, maar op de derde dag zal Hij verrijzen."  Zij herinnerden zich zijn woorden, 
ze 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 de apostelen beuzelpraat en zij geloofden hen niet. Toch liep Petrus 
ijlings naar het graf; hij bukte zich voorover, maar zag alleen de zwachtels. Daarop 
ging hij terug, verbaasd nadenkend over hetgeen er gebeurd was. 
 Zo spreekt de Heer  Wij danken God. 
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Acclamatie op het evangelie 
 
 

 
Overweging: pater Yan Asa, svd 
 
Hernieuwing van de doopbeloften allen 
 
Ooit zijn we gedoopt, waarschijnlijk als kind. 

Toen hebben onze ouders en peter en meter in onze naam 

de geloofsbelijdenis uitgesproken. Nu mogen we dat zelf 

doen en daarmee onze doopbeloften vernieuwen. 

We gaan staan en bidden samen: 

 
Wij geloven in de God van onze voorouders, 
een God die om mensen geeft, een God die schepper is, 
een God die ons de schepping heeft toevertrouwd. 
Wij geloven in Jezus Christus. Als geen ander is Hij beeld van God. 
Wij geloven in Hem als iemand die zijn leven deelde met de minsten 
tot Hij niet meer kon. Zo is Hij levend gebleven onder ons tot op deze dag. 
Wij geloven in Gods Geest,die met haar warmte ons bezielt 
en aanzet tot evangelisch handelen. 
Wij geloven in de gemeenschap van Jezus, 
onze eigen kerk, hier op aarde. 
Wij geloven in onze opdracht 
om in Jezus' naam deze aarde 
in alle opzichten bewoonbaar te maken. 
Met Jezus voor ogen durven wij geloven 
dat het leven geen einde kent 
en voortgaat, van geslacht op geslacht. 
Dat wij allen eens thuis zullen komen 
bij God, de Enige, 
die onze namen heeft geschreven 
in de palm van zijn hand. Amen 
 
Besprenkeling van de gelovigen 
 

In dit geloof zijn wij gedoopt met levend water.  
In de naam van de Vader, de Zoon en de + 
heilige Geest. Amen. 
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Voorbede 

Ene,  
God van leven, wij leggen U deze nacht alles voor  
waar ons hart vol van is: 
 
In deze paasnacht, 
staande bij de bronnen van het leven, 
willen wij spreken van onze vreugde, 
vreugde in de harten van zovelen 
die Pasen echt kunnen ervaren 
als een feest van opstanding, van hoop en toekomst; 
dat zij de kans krijgen om die hoop vast te houden... 
Acclamatie 

 
 
 
 

 
In deze paasnacht, 
staande bij de bronnen van het leven, 
willen we de plaatsen van de dood niet verzwijgen, 
willen we ons in gebed verbinden 
met allen die door oorlogsgeweld terreur, 
pijn en verdriet ervaren en leven in wanhoop, 
met allen die door persoonlijk geweld, 
vernedering of discriminatie bedreigd worden; 
dat het ook voor hen Pasen mag worden, 
dat zij mogen opstaan en gaan leven... 
 
Halleluia 
 
In deze paasnacht,  
staande bij de bronnen van het leven, 
willen we de momenten van hoop 
bij onszelf laten spreken; 
dat deze gemeenschap, 
hier aanwezig, durft te staan voor wat ze gelooft 
en daarvan harte aan meewerkt: een wereld 
die leefbaar is voor allen... 
 
Halleluia 
 
Intenties….. 
 
Halleluia 
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Staande bij de bronnen van ons leven 
willen we bidden voor nieuwe levensenergie 
in onze gemeenschap, 
dat hier dingen kunnen gebeuren 
die mensen zin geven in het leven. 
dat jong en oud hier elkaar mogen vinden 
om samen een heilzame richting te geven aan deze tijd. 
Dat vragen wij U in naam van Jezus, 
die verrezen is en leeft voorgoed 
en ons diezelfde belofte heeft gedaan. Moge het zo zijn. Amen 
 
 
 Lied:    De steppe zal bloeien. 
 
De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen 
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, 
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,  
dorstigen komen en drinken.De steppe zal drinken.  
De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen. 
 
De ballingen keren.  Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan het einde 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, als lachen en juichen. 
Die zaaien in tranen, die keren met lachen en juichen 
 
De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven! 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven; 
dode, dode, sta op. Het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: Ik open  
hemel en aarde en afgrond en wij zullen horen 
en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven! 
 

 
 

Onze Vader 
 
Verlos ons Heer van alle kwaad, geef 

vrede in onze dagen, dat wij 
gesteund door uw barmhartigheid, vrij 

mogen zijn van zonden, en  
beveiligd tegen alle onrust, hoopvol 

wachtend op de komst van Jezus,  
Messias, uw Zoon. 
 
Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen 
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Vredesgebed en vredeswens 
 

De vrede van Jezus de levende: 
licht door het duister heen, 
liefde sterker dan de dood; 
die vrede zij  met ons allen 
in onze wereld, in onze huizen, 
hier aan de tafel van één. 
 
Geven we elkaar een teken van vrede. 
En wensen we elkaar een zalig Pasen. 
 
Slotgebed 

 
God die ons bevrijdt, 
de zon is over ons opgegaan: 
Jezus van Nazaret heeft de dood overwonnen. 
Hij leeft, voor altijd met U en ons verbonden in licht. 
Dat wij dat geloof in nieuw leven nooit verliezen, 
dat wij vol vertrouwen blijven dat het goed zal komen 
met de wereld, met onszelf; 
dat het onze handen zijn die het waar gaan maken: 
toekomst voor iedereen; 
dat de dood niet het laatste woord krijgt, 
omdat U een God van leven bent, 
tot in lengte van dagen. Amen. 
 
Zending en Zegen 
 
Mag de zegen van de Ene God op ons rusten die is:  
Vader, Zoon en + heilige Geest. Amen. 
 
Slotlied  

 
Mel: de Heer is waarlijk opgestaan 
 
Dat stad en land en wereldwijd, alleluia,  
de Christus als de Heer belijdt, alleluia,  
En weet waarin de Heer wou zijn alleluia 
aan God gelijk een mens te klein, alleluia, 4x 
 
Zo’n mens te klein wordt levensgroot, alleluia 
door God verheven uit de dood, alleluia 
Dus al wat leeft dat spreekt nu luid, alleluia 
zijn grote naam met eerbied uit, alleluia, 4x 
 
 


