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ORDE VAN DIENST
IN DE NACHT GEKOMEN
In stilte verzamelen we ons buiten op het kerkplein rondom een
brandend vuur.
Zingen LB 598 ´Als alles duister is´
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft (2x)
Schriftlezing Genesis 1: 1-5 (Naardense Bijbel – 1e)
De nieuwe Paaskaars wordt ontstoken aan het vuur, waarna
beurtspraak:
o: Licht van Christus!
a: Wij danken U, God.
o: Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!
a: Amen.
We gaan de kerk binnen en gaan in een kring staan.
INTOCHT VAN HET LICHT
De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht, terwijl we zingen
‘Licht dat terugkomt’ (Uit: ‘Als de graankorrel sterft…’)

De lof van het licht:
o: Gij zijt de Levende,
a: Licht van de wereld!
o: Gij zijt de Levende,
bron van ons leven,
a: Licht van de wereld!

Zingen, terwijl het licht van de Paaskaars van hand tot hand gaat
‘Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons
blijft.’ (t. M. de Bruijne, m. A. Plieger)

Daarna zetten we de kaarsjes bij de Paaskaars en gaan we zitten.
RONDOM HET WOORD
Inleiding
Eerste Schriftlezing Exodus 14: 15-15: 1a
Zingen LB 169: ‘De koning van Egypteland’
Inleiding
Tweede Schriftlezing Ezechiël 37: 1-14
Zingen LB 695 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’
Inleiding
Derde Schriftlezing Deuteronomium 31: 22-23
Zingen LB 362; 1: ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’
Inleiding
Lezing van het Paasevangelie Lucas 24:1-10
Zingen LB 630: ‘Sta op! – Een morgen ongedacht’
DOOPGEDACHTENIS
Inleiding
Het doopwater wordt uitgegoten in de doopvont
Zingen LB 344: ‘Wij geloven één voor één’
Wij trekken langs de doopvont, raken het water aan en zingen
LB 103e ‘Bless the Lord’
RONDOM DE TAFEL

Zingen tafellied, waarbij brood en wijn worden binnengebracht LB
567 ‘Hij onthaalde ons aan tafel’
Wij vormen een kring
Vredegroet:
v: De vrede van de Heer is met u!
a: Zijn vrede is ook met u.
v: Wenst elkaar de vrede.
Onze Vader
Brood voor onderweg en Vreugdedrank van het Koninkrijk, terwijl
we zingen ‘Jesus Christ, bread of life’ (Taizé):

‘Eet dit brood, drinkt de wijn, komt tot Mij en wordt verzadigd’.
‘Eet dit brood, drinkt de wijn, komt tot Mij en wordt gelaafd’.
Dankgebed
ZINGEND DE NACHT IN
Zingen slotlied LB 600 ‘Licht, ontloken aan het donker’
Zegen, beantwoord met zingen: Amen (3x)
Orgelspel Lobt Gott dem Herrn (lied 630) - H. Walcha (1907-1991)

