
Orde van dienst voor de Paaswake op Stille Zaterdag 2021 in de Opgang 
 
Voorgangers: ds. Gerben van Manen, ds. Martijn van Leerdam 
 
Organist: David Schlaffke 
 
Lectoren: Hilda Tomasouw, Ria van der Heiden 
 
 
 
Muziek 
 
Welkom (Gerben) 
 
Moment van stilte 
 
Lied 598 Als alles duister is 
 
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft. 
Vuur dat nooit meer dooft 
 
 
Het licht wordt binnengebracht en de Paaskaars wordt aangestoken (Martijn) → jdens het lied 
 
We lezen: Genesis 1: 1-5 (Hilda) 
 
Lied 513 God heeft het eerste woord  
 
God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne, 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde, 
oorsprong en doel en zin. 
 
 
Gebed (Gerben) 
 
We lezen: Exodus 14: 15-18; 30 (Ria)  
 
Psalm 81: 1 en 8 Jubel God ter eer 
 
Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte 
Juich voor Israëls Heer, stem en tegenstem 



springen op voor Hem, die ons heil bewerkte.  
 
Ik ben Hij-die-is: God wil ik u wezen.  
Uit de duisternis van de slavernij 
maakte ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen?  
 
  
We lezen: Matteüs 28: 1-10 (Hilda) 
 
Lied 642: 1, 2 en 4 Ik zeg het allen, dat Hij leeft 
 
Ik zeg het allen, dat Hij leeft 
dat Hij is opgestaan, 
dat hij met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook gaan of staan.  
 
Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over ‘t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort.  
 
Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet.  
 
 
Dankgebed (Martijn) 
 
Doopgedachtenis (Gerben) 
 

Het water wordt binnengebracht en in het doopvont gegoten 
 

We lezen: Romeinen 6: 3-5 
 
Apostolische Geloofsbelijdenis 

 
Lied 632: 1, 2 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven 
 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht. 
Heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren. 
Doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen. 
Hij is zo groot, Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 



 
We lezen: Kolossenzen 3: 1-4 (Martijn) 
 
Lied 630 Sta op! – Een morgen ongedacht 
 
Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in een bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wondren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 
 
Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 
 
 
Zegen (Martijn) 
 
 
 


