Paaswake

Zaterdag 3 april 2021
20.30 uur Kievietkerk te Wassenaar

Inleiding
Intocht van het licht
Tijdens het binnendragen van de kaars klinkt lied 600
1

Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

2

Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

3

Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

4

Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood.
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

5

Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

Aansteken van de kaarsen door de aanwezigen
Gebed
Aanwezigen blazen hun kaarsen uit

Lezingen uit het Oude Testament:
Schepping: lied 987, 1, 2, 4, 5 en 7 gezongen, 3 en 6 gesproken
Refrein: Bron van het zijnde, groot zijt Gij:
eeuwig oneindig, en zo nabij
1

In het begin was er duister,
over de wateren waakte uw Geest;
toen klonk uw stem: ‘Er zij licht!’ –
nooit is de nacht meer blijvend geweest.
Refrein

2

Gij hebt de hemel geschapen:
veilige koepel boven ons hoofd,
opdat wij vrij mogen leven
hier in het land dat Gij hebt beloofd.
Refrein

3

Water verzameld tot zeeën;
aarde, niet langer bedreigd door de vloed,
kon nu haar vruchten gaan geven:
bomen en bloemen, – zie het was goed.
Refrein

4

Zon om de dagen te voeden,
maan om te hoeden over de nacht,
sterren om ons te doen weten
wanneer de lente mag worden verwacht.
Refrein

5

Zee, waar het wemelt van leven:
grote gedrochten en klein gekrioel;
hemel vol vogels, – gezegend:
heel hun uitbundig bestaan is uw doel.
Refrein

6

Dieren, zij mogen hier wonen;
zij zijn uw werk, met als kroon: de mens,
manlijk en vrouw’lijk als Gij, –
liefde uw waagstuk, uw diepste wens.
Refrein

7

Zo hebt Gij alles geschapen;
het was zeer goed, toen Gij het bezag.
En om dat voortaan te vieren
zegende Gij de zevende dag.
Refrein

Uittocht: Exodus 14: 24-25 en 29-30a lezen, zien, horen (orgelspel)

‘En het geschiedde
toen de morgenwake aangebroken was
dat JHWH in de kolom van vuur en wolken
neerkeek op het legerkamp van Egypte
en verwarring stichtte in het legerkamp van Egypte.
Hij ontwrichtte de wielen van zijn koningswagens ze kwamen haast niet meer vooruit, zo zwaar.
Egypte sprak:
Vluchten! Uit het aangezicht van Israël

want JHWH strijdt voor hen tegen Egypte!
JHWH sprak tot Mozes:
Strek je hand uit over de zee,
het water zal keren
over Egypte, over zijn wagens, over zijn ruiters.
Mozes strekte zijn hand uit over de zee
en tegen de morgen keerde de zee terug naar de plaats waar zij hoort
terwijl Egypte voor haar vluchtte.
Zo strooide JHWH Egypte midden in de zee.
Het water keerde, bedekkend de wagens en ruiters,
heel het leger van Farao
dat achter hen aan gekomen was in de zee Niet één bleef er over.
En de kinderen van Israël zijn over het droge gegaan,
midden door de zee.
Het water stond als een muur,
rechts en links van hen.
Zo bevrijdde JHWH die dag Israël uit de hand van Egypte.
Verbond: Jesaja 42: 5-8
5

Dit zegt God, de HEER,
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen,
die de aarde heeft uitgehamerd
met alles wat zij voortbrengt,
die de mensen op aarde levensadem geeft,
en levensgeest aan allen die daar verkeren:
6
In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen.
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen
en maak je tot een licht voor alle volken,
7
om blinden de ogen te openen,
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,
wie in het duister zitten uit de gevangenis.
8
Ik ben de HEER, dat is mijn naam.

Ik deel mijn majesteit niet met een ander,
noch de lof die mij toekomt met een beeld.
9
Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld
en ik kondig jullie nieuwe dingen aan,
nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren.
Lied 655: 1, 3 en 4
1

Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

3

Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4

De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

Nieuw verbond: Ezechiël 37: 1-10, lezen en zien
1
Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest
voerde mij mee en hij zette
mij neer in een dal vol
beenderen. 2 Ik moest er
aan alle kanten omheen
lopen, en zo zag ik dat er

verspreid over het dal heel veel beenderen
lagen, die helemaal waren uitgedroogd. 3
De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze
beenderen weer tot leven komen?’ Ik

antwoordde: ‘HEER, mijn
God, dat weet u alleen.’ 4
Toen zei hij: ‘Profeteer, en
zeg tegen deze beenderen:
“Dorre beenderen, luister
naar de woorden van
de HEER! 5 Dit zegt God,
de HEER: Beenderen, ik ga
jullie adem geven zodat
jullie tot leven komen. 6 Ik
zal jullie pezen geven,
vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie
adem geven zodat jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat
ik de HEER ben.”’7 Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik
dat deed hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die
naar elkaar toe bewogen en zich aaneen voegden. 8 Ik zag pezen zich
aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen
trok, maar ademen deden ze nog niet. 9 Toen zei hij tegen mij:
‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de
wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en
blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’ 10 Ik profeteerde
zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze
kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare
menigte.
Lied 11 uit Zingend Geloven 3 , couplet 7, 8, 9 en 10
7

In ademloze stilte stokt de tijd.
De zon verbergt zich, wachtend op een teken.
Zal Hij de koude kerkers openbreken,
de dood beroven van zijn liefste buit?

8

Ons dwalen in de dood is nu gestuit!
Nog zoeken wij er, zonde goed te weten

hoe wij de levenswoorden zijn vergeten
waarmee God de verlorenheid ontsluit.
9

God blaast zijn Geest door onze doodsvallei
en roept: Jij mensenkind, sta op je voeten!
Verrezen zal de heer ons komen groeten.
De Schriften zijn vervuld, de weg is vrij1

10

Herboren nu, als kind’ren van het licht
zijn wij met Hem begraven en verrezen.
Gods trouw is nu voor altijd af te lezen
aan Hem, die hier een nieuwe schepping sticht.

Doop en doopgedachtenis:
Onderwijzing
Presentatie
Getuigenis door Sasan Tolouei
Doopgebed
‘Jij, Sasan Tolouei, die vandaag de doop wilt ontvangen
en u allen, die uw doop wilt gedenken
zegt tegen alle kwade machten in
wat de kerk belijd de eeuwen door’:
Gezongen geloofsbelijdenis: lied 340D:
Ik geloof in de levende God
Vader van onze Heer Jezus Christus
onze God, onze Vader almachtig.
Alle dingen heeft Hij geschapen
in zijn enige geliefde Zoon,
beeld en gelijkenis van zijn heerlijkheid.
Jezus, licht van eeuwig licht,
woord van God, getrouw en waarachtig,
Jezus, onze genade en waarheid.

Om deze wereld van dienst te zijn,
om ons menselijk lot te delen
is Hij vlees van ons vlees geworden.
Uit de wil van de heilige Geest
en uit de maagd Maria geboren
is Hij een mens geworden als wij.
Om onze zonden werd Hij gebroken,
ja, gehoorzaam ten dode toe
heeft Hij zich op het kruis gegeven.
Daarom heeft Hij de naam ontvangen:
eerstgeborene uit de doden,
Zoon van God en Heer van allen.
Hij zal komen, God weet wanneer,
om recht te doen aan levenden en doden.
Hij is de mens op wie ik gelijken zal.
Ik geloof in de kracht van de Geest,
in de liefde van Vader en Zoon,
in het verbond van God met de mensen,
in de kerk, het lichaam des Heren,
samengeroepen en uitgezonden
om te doen wat Hij heeft gedaan:
om te dienen en te verlichten
om te dragen de zonden der wereld
en te stichten vrede op aarde.
Ik geloof dat wij zullen verrijzen
met een nieuw en onsterfelijk lichaam,
want Hij is een God van levenden.
Amen. Kom, Heer Jezus, kom.
Amen.

De apostolische geloofsbelijdenis in Farsi:

Sasan, wil je de Heer, uw God dienen
en naar zijn stem alleen horen?
Ja, dat wil ik!
Wil je je verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen
heersen?
Ja, dat wil ik!
Wil je ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods
kinderen?
Ja, dat wil ik
Doop en handoplegging

Aansteken en aanreiken van de doopkaars
Verwelkoming:
Gemeente, draag Sasan die gedoopt is in uw gebeden
en ga met hem de weg van het Koninkrijk
Welkom kind van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest
Loflied 345
1

Gij hebt uw woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,
dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
Uw woord is daad, o Vader,
werd brood in de woestijn,
werd mens en is mij nader
dan wie mijn naasten zijn.

2

Nu ik U heb gegeven
mijn woord op deze dag,
geef dat met heel mijn leven
ik daarvoor instaan mag,
dat ik het in mijn daden
waarmaak aan iedereen.
Maak zichtbaar uw genade
door mij en om mij heen.

3

God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept, –
wees door uw Geest met allen

die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.
Zegen

