
Wi#e Donderdag - 14 april 2022 

Thema: Brood uit de hemel 

Intochtslied  Psalm 117 + Laudate omnes gentes 
Loof, alle volken, loof de Heer, 
roem, alle na8es, roem zijn eer. 
Want over ons is groot en wijd 
zijn gunst en goeder8erenheid, 
voor eeuwig blijA zijn trouw bestaan. 
Hef met ons halleluja aan! 

Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 

Bemoediging en Groet 

Gebed 

SchriAlezing  Exodus 16: 1-4a; 13-18; 31-35 
Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de vijAiende dag van de tweede maand na 
hun vertrek uit Egypte bereikten ze de woes8jn van Sin, die tussen Elim en de Sinai ligt. Daar in de 
woes8jn begon het volk zich opnieuw te beklagen. ‘Had de HEER ons maar laten sterven in Egypte,’ 
zeiden ze tegen Mozes en Aäron. ‘Daar waren de vleespo\en tenminste gevuld en hadden we volop 
brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woes8jn gebracht om ons hier allemaal van honger te 
laten omkomen.’ De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De 
mensen moeten er dan elke dag op uit gaan om net zo veel te verzamelen als ze voor die dag nodig 
hebben. 

Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen, die in het kamp neerstreken, en de 
volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. Toen de dauw opgetrokken was, bleek de woes8jn 
bedekt met een fijn, schilferach8g laagje, alsof er rijp op de aarde lag. ‘Wat is dat?’ vroegen de 
Israëlieten elkaar toen ze het zagen; ze begrepen niet wat het was. Mozes zei tegen hen: ‘Dat is het 
brood dat de HEER u te eten geeA. De HEER heeA bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij 
nodig heeA. Iedereen mag er één omer van nemen voor elke persoon die bij hem in de tent woont.’ De 
Israëlieten deden dat. De een verzamelde veel, de ander weinig. Toen ze het namaten, hadden zij die 
veel verzameld hadden niet meer dan een omer, en zij die weinig verzameld hadden niet minder, 
terwijl toch iedereen zo veel had genomen als hij nodig had.  

Het volk van Israël noemde het voedsel manna. Het leek op korianderzaad, maar dan wit, en het 
smaakte als honingkoek. Mozes zei: ‘De HEER heeA het volgende bevolen: “Er moet één volle omer 
bewaard blijven voor de genera8es die na jullie komen, want zij moeten het brood kunnen zien dat Ik 
jullie in de woes8jn te eten heb gegeven toen Ik jullie uit Egypte leidde.”’ Daarom zei Mozes tegen 
Aäron: ‘Doe een volle omer manna in een kruik en zet die voor de HEER, om het manna daar voor de 
komende genera8es te bewaren.’ Zoals de HEER Mozes had opgedragen, ze\e Aäron de kruik voor de 
verbondstekst, om het manna daar te bewaren. Veer8g jaar lang aten de Israëlieten manna, tot ze in 
bewoond gebied kwamen; ze aten manna tot ze de grens van Kanaän bereikten.  
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Zingen   Lied 91a 
1. Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeA niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 

2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woes8jn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 

3. Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijA geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 

Overdenking 

Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de almach8ge Vader,  
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeA onder Pon8us Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven, en begraven,  
die is neergedaald in de hel, 
op de derde dag opgestaan van de doden,  
opgevaren naar de hemel  
en zit aan de rechterhand van God, de almach8ge Vader,  
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden; 
Ik geloof in de Heilige Geest, 
de heilige algemene Christelijke kerk,  
de gemeenschap der heiligen,  
de vergeving van zonden, 
de wederopstanding des vleses, 
en het eeuwige leven. 
Amen 

Nodiging 

Zingen   Lied 389 
1. Het brood dat ons voor ogen staat 
en zich geduldig breken laat, 
is uw gedaante, lieve Heer, 
Gij daalt als manna in ons neer. 

2. De beker die de ronde doet, 
het is de omloop van uw bloed, 
het spreekt van een geheimenis, 
uw hartslag die ons leven is. 
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3. Uw bloed, het raakt de lippen aan, 
de deurposten van ons bestaan, 
de dood gaat aan ons hart voorbij, 
o Lam van God, U loven wij. 

4. Gij die een broodhuis voor ons zijt, 
een wijngaard die het hart verblijdt, 
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt, 
Gijzelf zijt onze overvloed. 

Avondmaalscollecte 
bestemd voor Kerk in Ac8e - Opvang Oekraïense vluchtelingen in Moldavië.  

Lezen   Ma\eüs 26: 20-29 
Toen de avond was gevallen, lag Hij samen met de twaalf aan voor de maal8jd. Onder het eten zei Hij 
tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal Mij uitleveren.’ Dit bedroefde hen zeer, en de een na de 
ander vroegen ze Hem: ‘Ik toch niet, Heer?’ Hij antwoordde: ‘Hij die tegelijk met Mij iets uit de schaal 
nam, die zal Mij uitleveren. De Mensenzoon zal heengaan zoals over Hem geschreven staat, maar wee 
de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren 
was.’ Toen zei ook Judas, die Hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij 
zegt het.’ 
Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de 
leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En Hij nam een beker, sprak het 
dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed 
van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik 
niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat Ik er met jullie opnieuw van zal drinken 
in het koninkrijk van mijn Vader.’ 

Voorbeden en sMl gebed - Onze Vader 

Zingen   Lied 568a 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

Live in charity and steadfast love.  
Live in charity; God will dwell with you. 

Daar waar liefde heerst en vrede,  
daar waar liefde heerst, daar is God met ons. 

Gemeenschap van brood en wijn 

Dankgebed 

Overgang naar Goede Vrijdag 

Lezen   Ma\eüs 26: 30-46 
Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijperg. 
Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen Mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: 
“Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat Ik 
uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.’ Petrus zei daarop tegen Hem: ‘Misschien 
zal iedereen U afvallen, ik nooit!’ Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht, nog voor de haan 
gekraaid heeA, zul jij Mij driemaal verloochenen.’ Petrus zei: ‘Al zou ik met U moeten sterven, 
verloochenen zal ik U nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. 
Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven 
jullie hier zi\en, Ik ga daar bidden.’ Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen 
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Hij bedroefd en angs8g begon te worden, zei Hij tegen hen: ‘Ik ben diepbedroefd, tot stervens toe. Blijf 
hier met Mij waken.’ Hij liep nog een stukje verder, liet zich voorover vallen op de grond en bad: ‘Vader, 
als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het 
wil, maar zoals U het wilt.’ Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen 
Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met Mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving 
komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ Voor de tweede maal liep Hij bij hen 
vandaan en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan Mij voorbijgaat zonder dat Ik eruit 
drink, laat het dan gebeuren zoals U het wilt.’ Toen Hij terugkwam, zag Hij dat ze weer sliepen, want ze 
waren door vermoeidheid overmand. 44Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de 
derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde Hij zich weer bij de leerlingen en zei: 
‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het ogenblik is nabij waarop de Mensenzoon 
wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die Mij uitlevert, is al vlakbij.’ 

Luthers Avondgebed 
Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij heel uw kerk 
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, 
aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen, 
met uw woord en sacrament. 
Blijf bij ons wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en angst, 
de nacht van twijfel en aanvech8ng, 
de nacht van de strenge bi\ere dood. 
Blijf bij ons in leven en in sterven, 
in 8jd en eeuwigheid. Amen 

Zingen  Lied 247: 1, 2 en 3 
1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

2. Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
Alles verdoA wat glans bezat en gloed. 
Alles vervalt in ’t wisselend ge8j, 
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

3. U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en on8j, Heer, blijf mij nabij. 

We verlaten in s,lte de kerk 
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Goede Vrijdag - 15 april 2022 

SMlte 

Gebed 

Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen 
Lezen  Lucas 23: 33-34a 
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee 
misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet 
wat ze doen.’ 

Doven van de eerste kaars 

Zingen  Zoon van David, om u slagen 

2. Om de leugens en de listen, 
om het vonnis, het verraad 
waarmee men uw lot besliste, 
Gij de doodsnacht binnengaat, - 
zie mij, smekeling, hier staan, 
zie mij met onrerming aan! 

3. Om uw alleszeggend zwijgen 
bij de klap in uw gezicht, 
om het vals, onwaar getuigen 
in dat onterecht gericht, - 
zie mij, smekeling, hier staan, 
zie mij met onrerming aan! 

4. Om de geest door U gegeven, 
liefde als uw laatste woord, 
zelfs een moordenaar mag leven 
omdat Gij zijn vragen hoort. 
zie mij, smekeling, hier staan, 
zie mij met onrerming aan! 

5. Om dit schandhout van het lijden, 
deze last zwaar op uw rug, 
levensboom voor jood en heiden, 
bloeiend hout vol goede vrucht, - 
zie mij, smekeling, hier staan, 
zie mij met onrerming aan! 
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Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn 
Lezen  Lucas 23: 34b-43 
De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. 
De leiders hoonden hem en zeiden: ‘Anderen heeA hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de 
messias van God is, zijn uitverkorene!’ Ook de soldaten dreven de spot met hem, ze gingen voor hem 
staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden: ‘Als je de koning van de Joden bent, red jezelf 
dan!’ Boven hem was een opschriA aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’. Een van de 
gekruisigde misdadigers zei spo\end tegen hem: ‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons 
erbij!’ Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je 
dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar 
die man heeA niets onwesgs gedaan.’ En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk 
komt.’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ 

Doven van de tweede kaars 

Zingen  Lied 577 
1. O wereld, zie uw leven 
hoog aan het kruis geheven, 
uw heil zinkt in de dood. 
De eersteling van allen 
laat s8l zich welgevallen 
verdrukking, slagen, hoon en spot. 

2. Wie heeA U zo geslagen, 
waarom moet Gij verdragen 
die bi\erheid en pijn? 
Gij zijt toch zonder zonde, 
toch niet in ’t kwaad gebonden 
als wij en onze kinderen zijn. 

3. Ik ben het, ik moest boeten, 
met handen en met voeten 
genageld aan uw kruis. 
O Here, die uw leven 
voor mij hebt prijsgegeven, 
gedenk mij in het paradijs. 

Dat is uw zoon - dat is je moeder 
Lezen  Johannes 19: 25-27 
Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit 
Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen 
zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam 
die leerling haar bij zich in huis. 

Doven van de derde kaars 

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? 
Lezen  Marcus 15: 33-34 
Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde 
daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal 
betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’  

Doven van de vierde kaars 
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Zingen  Psalm 22: 1 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij 
en blijA zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
Hoe blijA Gij zwijgen? 
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten s8jgen 
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
in klacht op klacht. 

Ik heb dorst 
Lezen  Johannes 19: 28-29 
Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de SchriA geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik 
heb dorst.’ Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten 
die naar zijn mond. 

Doven van de vijfde kaars 

Muziek  Wenn ich einmal soll scheiden 
   Ma\eüs Passion - J.S. Bach 
Vertaling: 
Wanneer ik eens moet sterven, 
blijf dan heel dicht bij mij. 
Als ik doodsangst moet lijden, 
o, wees mij dan nabij. 
Als het mij het allerbangste 
om het hart zal zijn, 
bevrijd mij dan van mijn angsten 
door uw eigen angst en pijn. 

Het is volbracht 
Lezen  Johannes 19: 30 
Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ 

Doven van de zesde kaars 

Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest 
Lezen  Lucas 23: 46-47 
Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de 
laatste adem uit.  

Paaskaars wordt weggedragen 

SMlte 

MeditaMe 

Muziek  Remembrances - uit: Schindlers list 
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Waar was jij - aanklacht onder het kruis (lied 585) 
Waar was jíj, toen men Hem gekruisigd had? 
Waar was jíj, toen men Hem hing aan het hout? 
Waar was jij, toen de zon niet langer wilde schijnen? 
Heilige, sterke, barmhar8ge God!  
allen: Erbarm u, erbarm u, erbarm u 
Waar was jij, toen Hij in zijn graf gelegd werd? 
Heilige, sterke, barmhar8ge God!  
allen: Erbarm u, erbarm u, erbarm u 
Waar was jij, toen Hij uit de doden opstond? 
Heilige, sterke, barmhar8ge God!  
allen: Erbarm u, erbarm u, erbarm u 
Waar was jij? 
Honger heb ik geleden: gaf jij mij toen te eten? 
Wanneer dan Heer, wanneer dan? 
Dorst heb ik gehad: liet jij mij toen drinken? 
Wanneer dan Heer, wanneer dan?  
allen: Erbarm u, erbarm u, erbarm u 
Ooit was ik een vreemdeling: gaf jij mij onderdak? 
Wanneer dan Heer, wanneer dan? 
Heilige, sterke, barmhar8ge God!  
allen: Erbarm u, erbarm u, erbarm u 
Toen ik was uitgekleed: bedekte jij mijn schande? 
Wanneer dan Heer, wanneer dan? 
Heilige, sterke, barmhar8ge God!  
allen: Erbarm u, erbarm u, erbarm u 
En toen ik ziek was: heb jij mij toen opgezocht? 
Wanneer dan Heer, wanneer dan?  
allen: Erbarm u, erbarm u, erbarm u 
Ooit zat ik opgesloten: kwam jij naar mij toe? 
Wanneer dan Heer, wanneer dan? 
Alles wat je niet voor één der minsten gedaan hebt,  
heb je ook Mij niet gedaan! 
allen: Erbarm u, erbarm u, erbarm u 
Waar was jij? 

Voorbeden 

Jezus begraven 
Lezen  Marcus 15: 42-47 
Toen de avond al gevallen was (het was de ‘voorbereidingsdag’, dat wil zeggen de dag voor de 
sabbat), kwam Josef van Arimatea, een vooraanstaand raadsheer, die zelf ook de komst van het 
koninkrijk van God verwach\e. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het 
lichaam van Jezus vroeg. Het bevreemdde Pilatus dat hij al dood zou zijn en hij riep de centurio bij zich, 
aan wie hij vroeg of Jezus al gestorven was, en toen de centurio dat beves8gd had, gaf hij het lijk aan 
Josef. Josef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna 
legde hij hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang. Maria uit 
Magdala en Maria de moeder van Joses keken toe in welk graf hij werd gelegd. 
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Zingen  Lied 590 
1. Nu valt de nacht.  
Het is volbracht: 
de Heer heeA heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht 
in Gods hand gegeven. 

2. De wereld gaf  
Hem slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf  
en zijn leven sterven. 

5. Hoe wonderlijk,  
uitzonderlijk 
een sabbat is gekomen: 
eens voor al heeA Hij het juk 
voor ons afgenomen 

In s,lte verlaten we de kerk 
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Paaswake - 16 april 2022 
SMlte 

Zingen  Psalm 130: 1 en 3 
1. Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here red! 

3. Ik heb mijn hoop geves8gd 
op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrus8g, 
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 

Wisseling van antependia van paars naar wit 

Openingsgebed 

Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
Dit is de nacht van het gedenken 
dat hemel en aarde geschapen zijn 
en de mensen geroepen 
uit het duister tot het licht. 
Daarom horen we uit Genesis 1. 
(Genesis 1: 1-5) 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over 
het water. 
God zei: ‘Er moet licht komen,’ 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. Het werd avond en het 
werd morgen. De eerste dag. 

Zingen  Lied 513  
1. God heeA het eerste woord 
Hij heeA in den beginne 
het licht doen overwinnen 
Hij spreekt nog al8jd voort 

2. God heeA het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen 
riep Hij ons reeds bij nam, 
Zijn roep wordt nog gehoord 

3. God heeA het laatste woord 
Wat Hij van oudsher zeide 
wordt aan het eind der 8jden 
in heel zijn rijk gehoord 

4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin 

Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
Dit is de nacht van het gedenken 
hoe God zijn volk heeA gered uit Egypte, 
door de wateren van de Schelfzee heen. 
Daarom horen wij uit Exodus 14. 
(Exodus 14: 9-14, 21-31) 
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De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij Pi-Hachirot, waar het volk van Israël zijn 
kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baäl-Sefon. Toen de Israëlieten de farao zagen 
naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze 
de HEER luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes: ‘Waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons 
hebt meegenomen om in de woes8jn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit 
Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd: “Laat ons toch met rust, laat ons maar als 
slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is al8jd nog beter dan om te komen in de 
woes8jn”?’ Maar Mozes antwoordde het volk: ‘Wees niet bang, wacht rus8g af. Dan zult u zien hoe 
de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit 
meer terugzien. De HEER zal voor u strijden, u hoeA zelf niets te doen.’ 

Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele 
nacht een krach8ge oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water 
spleet, en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en links van hen 
rees het water op als een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens van de 
farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. Maar in de morgenwake keek de HEER vanuit 
de vuurzuil en de wolkkolom neer op het Egyp8sche leger en zaaide paniek onder hen. Hij liet de 
wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren de grootste moeite hadden om vooruit te 
komen. ‘Laten we vluchten!’ riepen ze. ‘De HEER steunt de Israëlieten, hij strijdt tegen ons!’ 
De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit boven de zee; dan stroomt het water terug, over de 
Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters.’ Mozes gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, 
stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluch\en het water tegemoet, 
de HEER dreef hen regelrecht de golven in. Het terugstromende water overspoelde het hele leger van 
de farao, al zijn wagens en ruiters, die achter de Israëlieten aan de zee in gereden waren; niet een van 
hen bleef in leven. Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land, terwijl rechts 
en links van hen het water als een muur omhoogrees. 
Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren 
dood langs de zee zagen liggen en het tot hen doordrong hoe krach8g de HEER tegen Egypte was 
opgetreden, kregen ze ontzag voor de HEER en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar 
Mozes. 

Zingen  Psalm 136: 1, 2 en 6 
1. Loof de Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goeder8erenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

2. Geef de God der goden eer, 
jubel voor der heren Heer. 
Hij doet wonderen, Hij alleen 
trouw door alle 8jden heen. 

6. Die de grote Schelfzee spleet, 
Israël ontkomen deed. 
Loof de Heer, Hij gaat ons voor, 
Hij is trouw de eeuwen door. 

Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
Dit is de nacht van het gedenken 
dat Jezus Christus, onze Heer, 
de banden van de dood verbrak 
en uit het graf is opgestaan. 
Daarom horen we uit het evangelie van Ma\eüs. 
(Ma\eüs 28: 1-10) 
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Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met 
de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de 
Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zi\en. Hij lich\e als 
een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood 
neer. De engel rich\e zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de 
gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeA. Kijk maar, dat is de 
plaats waar hij gelegen heeA. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de 
dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik 
jullie te zeggen had.’ 
Ontzet en opgetogen verlieten ze haas8g het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat 
moment kwam Jezus hun tegemoet en groe\e hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en 
bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea 
moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’ 

Zingen  Lied 632: 1 
1. Dit is de dag die de Heer heeA 
gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, 
verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht 
heeA Hij verlossing gebracht, 
heeA Hij ons licht aangeheven. 

DOOPVERNIEUWING 
doopvont wordt gevuld met water 

Doopgebed 

Geloofsbelijdenis 
GelooA u in God, de Almach8ge, 
de Vader, de Schepper van hemel en aarde? 
Ja, ik geloof! 

GelooA u in Jezus Christus, onze Heer, Gods Zoon, 
die geleden heeA, gestorven is en begraven, 
die de derde dag is opgestaan uit de dood 
en zo voor ons heeA getuigd  
van de trouw van God, onze Vader? 
Ja, ik geloof! 

GelooA u in de Heilige Geest, 
de Geest van God, onze Vader en van Jezus Christus, 
die zijn werk in deze wereld voortzet, 
die zijn kerk bezielt en ons leidt tot eenheid, 
die ons vergeving schenkt en brengt tot vergeving? 
Ja, ik geloof! 

GelooA u in de doop, 
die ons leven en ons geloof beves8gt, 
die ons tot nieuwe mensen maakt, 
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ons zendt in deze wereld 
en ons doet opstaan tot eeuwig leven? 
Ja, ik geloof! 

het wordt donker 

Zo zullen wij geloven, 
zo zullen wij leven, de nacht voorbij, 
de morgen tegemoet, 
de morgen van verblijden. 

Paaskaars wordt binnengebracht 

Zingen  Als alles duister is - Taizé 
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooA, 
vuur dat nooit meer dooA. (2x) 

De Heer is waarlijk opgestaan! 
De Heer is waarlijk opgestaan! 

we steken onze kaarsjes aan 

Zingen  Lied 637 1, 3 en 4 
1. O vlam van Pasen, steek ons aan, 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
De Zoon, voor wie het duister zwicht, 
de Zoon is als de zon, zo licht! 

3. De oude nacht voorgoed gedood, 
de toekomst kleurt de morgen rood; 
ziehier hoe God vergevend is 
en hoe zijn liefde levend is. 

4. Ziehier het licht van lange duur, 
ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
o vlam van Pasen, steek ons aan – 
de Heer is waarlijk opgestaan! 

Wegzending en zegen
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