
 
 
 
 

ZATERDAG 16 APRIL 2022 
-Paasnachtdienst met doopgedachtenis- 

Voorganger: ds. Rienk Lanooy 
Ouderling: Emilie Schreuder 
Diaken: Jan van Sloten 

Organist: Geerten van de Wetering 
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema 

 
' 
 

 
Naar Joods besef begint de dag aan de vooravond. Daarom begint het Paasfeest in het 
donker van de nacht. Zoals wachters reikhalzend naar de morgen uitkijken, zo kijken 
we uit naar het licht. De nieuwe paaskaars is daarvan het symbool. Al in de kerk van de 
eerste eeuwen stond de doop juist in deze nacht centraal. Wie eerder werd gedoopt, is 
uitgenodigd om in deze dienst zijn of haar eigen doop te gedenken. Het feest van Pasen 
wordt morgen voorgezet met de paasmorgendienst die om 10.00u begint. Met deze 
dienst wordt het 'Triduum van Pasen' afgesloten. 
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STILTE 
In stilte komen wij de kerk binnen, het licht is gedempt. Wij wachten en waken en 
zien uit naar het licht. 
 
V: 
 
 
 
 
 
 
G: 

Moge het licht van Christus, 
die in heerlijkheid verrezen is, 
de duisternis in ons leven verdrijven. 
De nacht is voorbijgegaan 
de dag is aangebroken: 
de zon der gerechtigheid 
gaat over ons op. 
Halleluja 

 
DE PAASKAARS WORDT BINNENGEDRAGEN– WIJ GEVEN ELKAAR HET 
LICHT VAN CHRISTUS DOOR 

 

  

       V.:   Licht   van    Chris -   tus          

         G.:   Heer,        wij         dan   -    ken           U 
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         V.:  Licht     van     Chris   -   tus          
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         G.:   Heer,        wij          dan   -    ken           U 
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        G.:  Heer,     wij        dan   -   ken        U 

         V.:  Licht     van     Chris   -   tus          
 

         V.:  Licht    van     Chris   -   tus          
   

         G.:   Heer,        wij          dan   -    ken           U 
                  

 
 
 

-gemeente gaat staan- 
KOOR:  Exsultet  
Tekst:      Sytze de Vries 
Melodie: Willem Vogel 
 
1 Zingen zal dit huis en juichen, 

zingen zullen hout en steen. 
Zingen zullen wij en juichen 
met de ruimte om ons heen! 

2 Adem halen mag de aarde 
nu de hemel zelf weerklinkt. 
Grenzeloos zijn de gezangen 
om de dag die hier begint! 
 
 



- 4 - 
3 Zingend zullen wij ontwaken 

want het Licht is opgegaan. 
Vreugde vieren wij, want heden 
is de Redder opgestaan! 

 
LIED: LB 600 
Tekst:Sytze de Vries 
Melodie: Willem Vogel 
Koorzetting: Daniël Rouwkema 
 

-gemeente gaat zitten- 
 
SCHRIFTLEZINGEN:  
Genesis 1,1-5  
 
Orgel 
 
Exodus 14,5-14; 19-30  
 
Koor: LB 382 
Tekst: Jan Wit, bij Jesaja 55,1-7 
Melodie:Tera de Marez Oyens 
 
1 O alle gij dorstigen, kom tot de stromen 

en gij die geen geld hebt, treed nader en eet. 
Ja, zonder uw geld en uw goed moogt gij komen. 
Om niet staat de tafel des Heren gereed 
met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen 
voor al zijn genodigden, groten en kleinen. 
 

2 Waarom toch uw geld en uw moeite te geven 
voor wat niet verzadigt, het hart niet verblijdt? 
Kom allen tot Mij en uw ziel zal herleven 
van spijs en van drank die voor eeuwig gedijt. 
Hier weet gij met harten, met handen en monden 
dat God met zijn volk zich voorgoed heeft verbonden. 
 

3 O zoek toch de Here, hier wordt Hij gevonden. 
Aanbid Hem en prijs Hem, hier is Hij nabij. 
Nu is het de goede, gezegende stonde. 
Nu maakt Hij van blaam en van smetten u vrij. 
De vallende mensen die nu zich bekeren 
zijn heiligen Gods aan de tafel des Heren. 
 

 
Ezechiël 37,1-10  
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Orgel 
 
Jona 3,1-10  
 
LIED: LB 608 
Tekst:     Huub Oosterhuis, bij Jesaja 35 
Melodie: Antoine Oomen 
 
 

- de kaarsen worden gedoofd - 
 

-gemeente gaat staan- 
DOOPGEDACHTENIS 
V: In de doop zijn wij met Christus begraven 

om met Hem ten leven te worden opgewekt. 
Daarom vraag ik u uw stem te verheffen en mij te antwoorden: 
Verlangt u er naar de bevrijdende stem van God te horen 
en  te gehoorzamen? 

G: Ja, dat wil ik. 
V: Wilt u zich verzetten tegen alle vervreemdende machten 

die als goden over ons heersen? 
G: Ja, dat wil ik. 
V: Wilt u iedere onvrijheid afwerpen 

en leven in de ruimte die God ons geeft? 
G: Ja, dat wil ik. 

-gemeente gaat zitten - 
 

De  assistenten nodigen u uit naar voren te komen om bij de doopvont uw eigen doop 
symbolisch te vernieuwen. U kunt dat doen door met het doopwater uw voorhoofd aan 
te raken of een kruis te maken op voorhoofd, borst en schouders. Na onze 
doopgedachtenis steken wij onze kaars weer aan. In de banken geven we het licht door 
aan wie niet naar voren zijn gelopen. 
 
 
LIED: LB 350 
Tekst:    Willem Barnard 
Melodie: Wittenberg 1533 – ‘Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist’ 
 
 
VOORBEDEN  - STIL GEBED - GEBED DES HEREN: 

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 
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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 

- gemeente gaat staan - 
SCHRIFTLEZING: Lukas 24,1-8  
v: De Heer is opgestaan! 
A: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
SLOTLIED: LB 623: 1 en 2 
Tekst:     Paul Gerhardt – ‘Auf, auf, mein Herz, mit Freuden’ 
Melodie: Johann Crüger 
 
 

ZEGEN 
 

  

  

    
         G:       A -      -        -          -      men.   

 
 
 
 
ORGELSPEL: IMPROVISATIE 
 
 

• Na afloop is er gelegenheid om een glas wijn of sap te drinken. 
 


