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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
Zaterdag 3 april 2021 
Paaswake 

 
 

Voorganger: ds. L.J.Th. Heuvelman 
Orgel:      Wybe Kooijmans 
Cantrix:      Ike Wolters 
 
Stilte 
 
V: Het licht van Christus die in heerlijkheid verrezen is, 
 moge de duisternis uit ons leven verdrijven. 
G: Amen 
 
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 
 
Intocht van het licht 
 
Cantrix: Licht van Christus 
Allen:  Heer wij danken u (3x) 
 
Ritueel van de persoonlijke lichtjes.  
 
Lied 600 vers 1, 3 en 5   

De grote lofzegging 
 
V:  De Heer zij met u! 
G:  Ook met u zij de Heer! 
V:  Verheft uw hart! 
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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:  Ja waarlijk … 
 
Het is goed, Levende God, U met hart en ziel  
toe te zingen en te zegenen.  
Want de dood ging voorbij aan de deur van uw volk.  
Zo was het in deze nacht,  
toen U Israël uit Egypte bevrijdde  
en hen op het droge door de zee geleidde:  
De nacht, waarin U als een vuurkolom  
het donker hebt verdreven.  
Dit is de nacht, die heel de aarde rond  
gevierd wordt als de nacht van bevrijding  
uit het duister van de kwade machten. 
 
Dit is de nacht, waarin als eerste de Mensenzoon,  
de banden van de dood heeft losgemaakt  
en de machteloosheid is doorbroken.  
Het leven had geen zin, als wij niet konden hopen  
op een omgekeerde wereld,  
als niet het licht van uw aanschijn  
over ons was opgegaan.  
Daarom zegenen en danken wij U, God van Licht.  
Laat dan het licht, dat Gij in ons midden hebt ontstoken –  
laat deze kaars, teken, waaraan wij ons koesteren,  
niet verkwijnen in ons midden,  
wijs ons de weg in het licht van Pasen  
Maak zo ook ons tot licht  
temidden van zoveel duister in deze wereldtijd.  
door Hem, Messias Jezus,  
die is opgegaan als de morgenster.  
G: AMEN. 
 
Lied 605 vers 1 en 3 

De Herleving 
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V: Dit is de nacht 
waarin wij gedenken 
hoe God aan zijn volk 
hoop en nieuw leven heeft geschonken 
 
Lezing:  Ezechiël 36: 24-30a 

 
Geloofsbelijdenis en doopgedachtenis 
Laat ons dan, tezamen met de kerk van alle tijden en plaatsen met de apostelen en 
martelaren, met alle heiligen die ons in geloof zijn voorgegaan, onze eigen doop 
gedenken. 
V: Laten wij uitspreken, dat wij geloven in God de Vader, 
 onze Schepper en Verlosser. 
G: Ja, wij geloven. 
V: Laten wij uitspreken, dat wij geloven in Jezus Christus, 
 zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer. 
G: Ja, wij geloven. 
V: Laten wij uitspreken, dat wij geloven in de Heilige Geest, 
 die ons leven vernieuwt. 
G: Ja, wij geloven. 
V: Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen 
 en niemand sterft voor zichzelf alleen, 
 want levend leven wij in het bereik van de Heer  
 en stervend sterven wij in het bereik van de Heer. 
G: In leven en sterven 
 zijn wij door Hem gekend 
 
Lied 858 vers 1 en 3  
 
 

Litaniegebed  met acclamatie: 
 
V:  Dit is de nacht  
 waaruit de dageraad geboren wordt,  
 leven voor altijd. 
 
Lezing van het Paasevangelie, Matteüs 28: 1-10 
 
Lied 630 vers 1 en 2  
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Zegen 
 
De Heer zegene u en Hij behoede u 
de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig 
de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
 
Gezongen ‘Amen’ door de cantrix 
 
Orgelspel tijdens het verlaten van de kerk 

 
U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 

 
Morgen  
Zondag 4 april Pasen 
Grote of Sint Vituskerk - 10.15 en 11.15 uur 
Voorganger: L.J.Th. Heuvelman 
 


