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Paaswake 2020
Lichtritus
Binnendragen van het licht
De koster komt met licht aan de stok binnen
Aansteken van de paaskaars
De pastoor steekt de paaskaars aan en de diaken zingt: Licht van
Christus
Christus, het Licht

(Paaskaars wordt de kerk ingedragen)

Lumen Christi
Licht van Christus

- Deo gratias
- Heer, wij danken U.

Paasjubelzang (ondertussen worden alle kaarsen ontstoken)
Laat juichen heel het koor van eng’len
laat juichen om die grote Koning,
juichen om de overwinning!
Laat de trompetten klinken in het rond!
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 thans verdreven is!
Vol luister straalt de kerk van God op aarde,
en juichend klinken paasgezangen.
Laat ook onze eigen tempel
luide weerklinken van ons jubellied!
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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!
De Heer zij met u.

- En met uw geest.

Verheft uw hart.

- Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan - Hij is onze dankbaarheid waardig.
de Heer, onze God.
Ja, Gij zijt onze dankbaarheid waardig, Vader en Heer van al wat
bestaat. Met hart en ziel zingen wij U lof om Jezus Christus, uw
Zoon, wiens bloed ons vrijheid en vergeving heeft gebracht. Hij is
het Paaslam, dat tot redding van Gods volk in deze nacht voor ons
geofferd wordt. In deze nacht trekt Israël uit Egypte en gaat
droogvoets door de Rode Zee. In deze nacht wijst een stralend
licht de weg, het licht dat alle duisternis verdrijft. In deze nacht
heeft Jezus Christus de ketenen van de dood verbroken en is Hij
als overwinnaar uit de doden opgestaan. Hoe goed zijt Gij, Heer
God, hoezeer hebt Gij ons liefgehad. Gij hebt uw Zoon gegeven
voor onze bevrijding, zijn dood heeft onze schuldigheid
doorkruist, ons lot heeft Hij ten goede gekeerd. Dit is de heilige
nacht, waarin de duisternis wijkt en zonde wordt vergeven,
vreugde komt voor droefheid, een gelukkige nacht, waarin God
en mensen elkander vinden. Heilige Vader, aanvaard in deze
glorierijke paasnacht het loflied dat de kerk U toezingt, nu zij haar
licht heeft ontstoken.
Laat dit licht onverminderd schijnen, morgen en alle dagen, in
alles wat wij doen, in heel ons leven. Laat het zijn als de verrezen
Christus, de morgenster, die, eens verrezen, nu nimmer meer zal
ondergaan.
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Wij bidden U, Heer, die ons geschapen heeft, geef vrede in onze
dagen, laat de vreugde van dit paasfeest voor ons een blijvende
vreugde zijn door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
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!
De kaarsen kunnen nu gedoofd worden
Eerste Lezing

Genesis 1,1 en 26-31a

In het begin schiep God de hemel en de aarde.
God sprak: Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons
gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels
van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en
over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God schiep de
mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem: man en
vrouw schiep Hij hen. God zegende hen, en God sprak tot hen:
Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp
haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht,
en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God sprak:
Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen op de hele
aardbodem aan u, en alle bomen met zaaddragende vruchten; zij
zullen u tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle
vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan al
wat dierlijk leven heeft, geef Ik al het groene gewas als voedsel.
Zo gebeurde het. God bezag alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag
dat het heel goed was.
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Tussenzang: Licht geeft je kracht
Licht geeft je kracht
valt het leven je ooit zwaar
het zal op je wachten, in die lange nachten.
Laat heel de hemel, vol met sterren staan,
of een kaars die zacht brandt,
zomaar ergens voor een raam.
Licht geeft je troost in je grenzeloos verdriet.
Het zal je omarmen en je hart verwarmen.
’t Laat de liefde schijnen door de zon of maan
of een kaars die zacht brandt,
zomaar ergens voor een raam.
Refrein:
Kom en schijn, ’t licht op alle mensen,
Oh, ’t licht de zorg verdwijnt.
Voor planten en dieren, voor kinderen groot en klein,
overal kan het licht een bron van liefde voor ons zijn.
Licht geeft je hoop, ben je bang, alleen, verdwaald,
waar het licht kan schijnen, zal je angst verdwijnen.
Laat het je leiden, zodat ’t je voor kan gaan,
naar de kaars die zacht brandt,
zomaar ergens voor een raam.
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Gebed
Laat ons bidden.
Almachtige eeuwige God, Gij zijt wonderbaar in de ordening van
al uw werken. Laat allen die door U verlost zijn begrijpen dat de
schepping van de wereld in den beginne overtroffen is op het
einde der tijden, toen Christus, ons Paaslam, is geslacht.
Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Tweede lezing

Uit het boek Exodus 14, 15-15,1

In die dagen sprak de Heer tot Mozes: Wat roept gij Mij toch.
Beveel de Israëlieten verder te trekken. Gij zelf moet uw handen
opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en ze in tweeën
splijten. Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem door de
zee trekken. Ik ga de Egyptenaren halsstarrig maken, zodat zij hen
achterna gaan. En dan zal Ik Mij verheerlijken ten koste van Farao
en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn wagenmenners. De
Egyptenaren zullen weten dat Ik de Heer ben, als Ik Mij verheerlijk
ten koste van Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners. De engel
van God die aan de spits van het leger der Israëlieten ging,
veranderde van plaats en stelde zich achter hen op, tussen het
leger van de Egyptenaren en het leger van de Israëlieten. De wolk
bleef die nacht donker zodat het heel de nacht niet tot een
treffen kwam. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de
Heer deed die hele nacht door een sterke oostenwind de zee
terugwijken. Hij maakte van de zee droog land en de wateren
spleten vaneen. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem
de zee door, terwijl de wateren links en rechts een wand
vormden. De Egyptenaren zetten de achtervolging in; alle
paarden van Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners gingen
achter de Israëlieten aan de zee in. Tegen de morgenwake richtte
de Heer vanuit de wolkkolom en de vuurzuil zijn blikken op de
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legermacht van de Egyptenaren en bracht ze in verwarring. Hij liet
de wielen van de wagens scheeflopen zodat ze slechts met
moeite vooruit kwamen. De Egyptenaren riepen uit: laten we
vluchten voor de Israëlieten, want de Heer strijdt voor hen tegen
ons. Toen sprak de Heer tot Mozes: strek uw hand uit over de zee,
dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren, hun
wagens en hun wagenmenners. Mozes strekte zijn hand uit over
de zee, en toen het licht begon te worden vloeide de zee naar
haar gewone plaats terug. Daar de Egyptenaren ertegen in
vluchtten dreef de Heer hen midden in de zee. Het water vloeide
terug en overspoelde wagens en wagenmenners, heel de
strijdmacht van de Farao die de Israëlieten op de bodem van de
zee achterna was gegaan. Niet één bleef gespaard. De Israëlieten
daarentegen waren over de droge bodem door de zee
heengetrokken, terwijl de wateren links en rechts van hen een
wand vormden. Zo redde de Heer op deze dag Israël uit de greep
van Egypte; Israël zag de Egyptenaren dood op de kust liggen.
Toen Israël het machtige optreden van de Heer tegen Egypte
gezien had, kreeg het volk ontzag voor de Heer; zij stelde
vertrouwen in de Heer en in Mozes zijn dienaar.
Toen hieven Mozes en de Israëlieten ter ere van de Heer dit lied
aan.
Laten we zingen voor de Heer, want roemvol is Hij verheerlijkt;
paard en ruiter wierp Hij in zee. Hij werd mij een helper en
beschermer ten heil.
Gebed.
Laat ons bidden.
God, in het licht van het Nieuwe Testament hebt Gij ons de zin
ontsloten van uw vroegere wonderen: de Rode Zee was het beeld
van de doopvont en de bevrijding van uw volk uit de slavernij was
de voorafbeelding van de verlossing van het christenvolk.
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Geef dat alle volkeren de uitverkiezing van Israël delen door het
geloof en door uw Geest herboren worden. Door Christus, onze
Heer. Amen.
Glorialied Father I adore You
Father, I adore you,
lay my life before You
how I love You.
Jesus, I adore you,
lay my life before You
how I love You
Spirit, I adore you,
lay my life before You
how I love You
Evangelie:
Woord van de Heer - Wij danken God.
Korte verkondiging
Lied Hij is vuur
Onderwijl wordt het licht van de Paaskaars weer uitgedeeld.

Hernieuwing van de doopbeloften.
Allen gaan staan

Broeders en zusters, door het paasmysterie zijn wij in het doopsel
begraven met Jezus Christus, om met Hem een nieuw leven te
kunnen leiden. Daarom zullen wij, nu de veertigdaagse
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voorbereiding op het paasfeest ten einde is, onze doopbeloften
opnieuw uitspreken. Want eens hebben wij ons verzet tegen de
boze macht en tegen al het kwaad dat hij sticht, en hebben wij
beloofd God in zijn heilige katholieke kerk te dienen.

Daarom, zult u zich ten allen tijde verzetten tegen kwaad en
onrecht om in vrijheid te leven als kinderen van God?
Ja, dat beloof ik.
Zult u zich verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht,
zodat het kwaad zich niet van u meester maakt?
Ja, dat beloof ik.
Zult u de Heer uw God dienen en Hem alleen?
Ja, dat beloof ik.
Gelooft u in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde?
Ik geloof.
Gelooft u in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heer,
die geboren is uit de maagd Maria,
die geleden heeft, gestorven en begraven is,
die uit de dood is opgestaan
en zit aan Gods rechterhand?
Ik geloof.
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Gelooft u in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk;
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven?
Ik geloof.
Moge de almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons heeft doen herboren worden uit water en heilige Geest en
ons vergeving heeft geschonken van onze zonden, ons door zijn
genade bewaren tot het eeuwig leven in Christus Jezus onze
Heer. Amen.
Lied -De Heer is mijn Herder
God zal voor mij zorgen als een Herder.
Voortaan zal Hij mij op handen dragen.
Waar ik heenga, daar gaat Hij mij voor.
God zelf is mijn Herder, ik kan het wagen,
Want uiteindelijk vind ik bij Hem gehoor.
De kaarsen worden gedoofd

De voorbede
Zegening van de paaskaarsen uit de locaties en
overbrenging van het Licht
Slotgebed
Zending en Zegen
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Slotlied Hallelujah
De avond viel,
de morgen brak
de steen die op een afstand lag,
jouw woorden klonken oorverdovend stil.
Jouw fluisterbries
in mijn gezicht,
ik voel Jou met mijn ogen dichtbij alles wat nu zacht zingt:
Hallelujah
Ontredderd in die grote tuin
zoveel te doen, onmenslijk puin
de hemel die doorkruist werd door Jouw pijn
en toch weer is
het graf niet dicht
schijnt uit de leegte levend licht
door de tranen heen klinkt:
Hallelujah
Jij, diep in mij, brandt in dit uur,
als warmtebron,
een smeulend vuur
dat zonder antwoord dood blijft in mijn ziel.
Met schroom vonkt
vanuit de nacht
Jouw droom, waarop
de wereld wacht
Bij alles wat ik nu zing:
Hallelujah
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Uit de doden opgestaan
hoe moeten wij
nu verder gaan?
Wij zoeken naar
een antwoord hier in dit uur
Want toch weer is
het graf niet dicht
schijnt uit de leegte levend licht
door de tranen heen klinkt:
Hallelujah
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