Vanavond dromen we hoe het anders
kan worden met ons en de wereld

EIGENTIJDSE PAASWAKE
in de st. Jan Zoeterwoude 3 april 2021

THEMA:
Vanavond dromen we hoe het anders kan worden met ons en de wereld


ONTSTEKEN VAN DE PAASKAARS
LIED: Als alles duister is
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft; Vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft; Vuur dat nooit meer dooft.
*****
WOORD VAN WELKOM
GEBED allen
Liefdevolle God, vol vertrouwen komen we bij U
en hebben wij het licht van deze paaskaars ontstoken.
Wij herhalen hier zijn boodschap, wanneer Hij tegen ons zegt:
Sterven is door een poort de eeuwigheid binnengaan.
Sterven is ontwaken uit de slaap, bewust worden,
opstaan uit de dood, een nieuwe mens aan het licht brengen.
De donkerte van de dood in het licht doen opgaan.
ACCLAMATIE:
I Am one with the heart

Ik ben één met het hart

I Am one
with the heart of the Mother.
I Am one
with the heart of Love.
I Am one
with the heart of the Father.
I Am one with God.

Ik ben één
met het hart van de Moeder.
Ik ben één
met het hart van liefde.
Ik ben één
met het hart van de Vader.
Ik ben één met God.

*****

*****

Dat er licht mag zijn in onze ogen zodat wij elkaar zien.
Licht in onze harten, zodat wij plaats maken voor velen.
Licht in onze huizen, zodat er vriendschap en gastvrijheid kan worden.
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Licht in de omgang met elkaar,
dat we ons niet verborgen houden voor elkaar.
Licht op deze plaats, dat wij geloven in Hem die riep:
“Ik ben het licht der wereld.”
ACCLAMATIE:
I Am one with the heart

Ik ben één met het hart
Ik ben één
met het hart van de Moeder.

I Am one
with the heart of the Mother.
I Am one
with the heart of Love.
I Am one
with the heart of the Father.
I Am one with God.

Ik ben één
met het hart van liefde.
Ik ben één
met het hart van de Vader.
Ik ben één met God.

*****

*****

Laat ze het merken op straat en in de naaste kring; Hij is in leven.
Laat ze het horen in stad en dorp, Hij is in leven.
Laat ze het voelen in hun huizen, Hij is in leven.
Geef deze paasboodschap door, zoals die ook
aan het licht kwam op die vroege paasmorgen. Hij is in leven.
ACCLAMATIE:
I Am one with the heart

Ik ben één met het hart

I Am one
with the heart of the Mother.
I Am one
with the heart of Love.
I Am one
with the heart of the Father.
I Am one with God.

Ik ben één
met het hart van de Moeder.
Ik ben één
met het hart van liefde.
Ik ben één
met het hart van de Vader.
Ik ben één met God.

*****

*****

BEWIEROKING PAASKAARS
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EERSTE LEZING Het verhaal van de schepping
Lector
Vanavond dromen we hoe het anders worden kan met ons en de wereld.
Het aloude scheppingsverhaal in Genesis vertelt over de doorbraak van
het licht in een geschiedenis van chaos en aarde-donker, en over God die
mensen het volle leven gunt en het daarom toevertrouwt aan elkaar.
Pastor:
De eerste dag schiep God het licht,
schiep Hij dagen en nachten,
de tijd die ons uitdaagt,
die ons kansen biedt,
die bron is van vreugde of van verdriet.
Allen:
God, wij danken U voor het licht en de duisternis,
de dagen en de nachten
en vragen dat u de tijd blijft zegenen.
Pastor:
De tweede dag schiep God de hemel,
ruimte en lucht
waardoor wij onze longen vullen met adem.
Allen:
God, wij danken u voor de ruimte,
de zuurstof die ons laat ademen:
wil ze blijvend zegenen.
Pastor:
De derde dag schiep God de aarde en de zee,
de grond waarop wij staan,
waarop planten en bomen groeien,
de zee die voor de regen zorgt.
We kunnen wonen en eten en ons laven aan kostbaar water.
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Allen:
Wij danken u voor de aarde en de zee,
zo kostbaar en levensnoodzakelijk:
wil ze blijvend zegenen.
Pastor:
De vierde dag schiep God de zon en de maan en de sterren.
Ze geven ons licht en warmte
en onderscheiden dagen en jaren.
We mogen genieten van de seizoenen die reliëf brengen in ons leven.
Allen:
God, wij danken u voor de tijden en seizoenen,
voor de kracht die U in de natuur legt:
wil ze blijvend zegenen.
Pastor:
De vijfde dag schiep God de dieren,
ze bevolken de aarde en de zee.
Ze mogen leven en leven geven, ook aan ons.
Allen:
God, wij danken u voor de dieren in al hun verscheidenheid.
Ze beangstigen ons soms,
maar ze zijn ons ook vertrouwd;
wij kunnen ze niet missen:
wil ze blijvend zegenen.
Pastor:
De zesde dag schiep God de mens,
man en vrouw, Zijn beeld en gelijkenis.
En Hij zegende de mens tot vruchtbaarheid
en tot zorg over de schepping.
Allen:
God, wij danken u voor ons leven als man en vrouw,
voor de gave van liefde en vruchtbaarheid,
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voor het vertrouwen dat Gij in ons stelt
om te zorgen voor uw kwetsbare schepping:
wil ze blijvend zegenen.
Pastor:
De zevende dag rustte God van Zijn scheppingswerk,
het is een dag van stille dankbaarheid voor alles wat Hij voltooide.
Het is een dag voor God, een dag van lofzang voor Zijn schepping.
Allen:
God, wij danken u voor het wonder van al wat leeft
en voor Uw liefde die alles omvat.
Blijf onze aarde zegenen met Uw liefde.
LIED: Zo ben jij
Vrede en licht, een oneindig gezicht: zo ben jij.
Als onze harten zijn verward.
Als onze ogen zijn verstard,
breek ons dan open opdat wij zien
een flits misschien van jou op wie wij hopen.
Vrede en licht, een oneindig gezicht: zo ben jij.
Ons hart wordt geraakt, en nieuw leven ontwaakt.
Vrede en licht, een oneindig gezicht: zo ben jij.
Als onze moed is weggezakt.
Als onze geest is afgevlakt,
breng ons tot leven opdat wij gaan,
niet blijven staan en wij jou zien, soms even.
Vrede en licht, een oneindig gezicht: zo ben jij.
Ons hart wordt geraakt, en nieuw leven ontwaakt.
Vrede en licht, een oneindig gezicht: zo ben jij.
Als wij niet weten wie te zijn.
Alleen een onbestemde pijn,
spreek ons dan tegen opdat wij zacht,
dankzij jouw kracht, elkaar verstaan tot zegen.
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Vrede en licht, een oneindig gezicht: zo ben jij.
Ons hart wordt geraakt, en nieuw leven ontwaakt.
Vrede en licht, een oneindig gezicht: zo ben jij.
Zo ben jij, zo ben jij.
*****
TWEEDE LEZING
Het verhaal van de uittocht naar Exodus 14,15 – 15,1 -18
Hoe het water redding bracht aan het joodse volk.
Pastor: Laat niet alleen het licht spreken van onze redding.
Laat ook het water zijn verhaal doen. Het water kan ons
overspoelen en bedreigen; het kan ons verfrissen en
schoonwassen; het kan onze dorst lessen. Luisteren we naar het
verhaal dat gaat over het feit dat Gods volk door het water
gered werd. Het water van het begin van de schepping is ook
het water dat bevrijding brengt.
Daarover wordt in de Bijbel het verhaal verteld van de
bevrijding van het volk Israël uit Egypte!
Lector: Toen het volk van Israël nog in Egypte woonde, werd het zó
talrijk, dat het bijna geheel het land overstroomde.
Daarom sprak de koning van Egypte: Dit volk wordt ons te
machtig. We zullen er slaven van maken. Met dwangarbeid
houden we ze eronder. Zwoegen zullen ze en werken.
En zo zuchtten de Israëlieten lange jaren onder zware slavernij.
Hun klagen en roepen steeg op naar de hemel.
En Jahweh kreeg medelijden met Zijn volk.
Daarom sprak God tot Mozes:
Pastor: Ik heb de ellende van mijn volk gezien, zijn schreeuwen om
vrijheid gehoord. Ja, ik ken hun lijden. Daarom stuur ik u naar
de Farao. Gij moet mijn volk wegvoeren uit Egypte.
Lector: En Mozes deed wat Jahweh hem vroeg.
De Farao liet het volk van Israël uit zijn land vertrekken, nadat
hij tot zeven maal toe de kracht van Jahweh had ervaren.
Maar nauwelijks was het volk weg uit het slavenhuis Egypte, of
daar sloeg de stemming van de koning om. Hij kreeg spijt over
het verlies van zoveel slaven. Daarom riep hij al zijn soldaten
op, wagens werden ingespannen en het leger van Farao zette de

7

achtervolging in. Toen de Israëlieten de blinkende helmen
zagen van hun achtervolgers, brak er paniek uit in het kamp. Ze
schreeuwden naar Mozes: Heb je ons daarvoor uit Egypte
geleid, om hier samen met heel het volk te sterven in de
woestijn? Maar Jahweh sprak tot Mozes:
Pastor: Strek uw hand weer uit over de zee, dan golven de wateren
terug.
Lector: Aldus deed Mozes. Toen het ochtend werd stroomde het water
naar zijn bedding terug, het leger werd overspoeld. En zo werd
Israël door het water bevrijd.
ZEGENBEDE OVER HET WATER
Laat ons bidden.
Eeuwige en Enige,
schep een begaanbaar pad
door vloed en droogte heen,
van slavernij naar vrijheid,
van angst naar vertrouwen,
van dood naar leven.
Ga met ons wegen
naar waar het goed is,
naar waar een mens gedijen kan.
Water:
wees zuiverend, verkwikkend en verfrissend
voor wie gedoopt worden
en voor wie zich besprenkelen.
Gezegend ben je daartoe
in de naam van de Vader, de Zoon
en de heilige Geest.
Amen.
Het water zal na de viering in de doopvont gegoten worden.
LIED: Een uittochtslied
Trek ik de zee door dan zal ik je vinden
over het water zul je er zijn:
Jij kent mijn wegen in den blinde,
gaat met mij mee door de woestijn.
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Trek ik de zee door dan zal ik je vinden,
over het water zul je er zijn.
Trek ik de zee door dan zul je mij wachten
over het water ben je mijn vuur:
dicht aan je hart wil ik overnachten,
zonder jou heb ik rust nog duur.
Trek ik de zee door dan zul je mij wachten,
over het water ben je mijn vuur.
Trek ik de zee door dan zul je mij vinden,
over het water stil je mijn pijn:
nog ken ik nauwelijks wie ik beminde
maar ga met mij door de woestijn.
Trek ik de zee door dan zul je mij vinden,
over het water stil je mijn pijn.
*****
DERDE LEZING uit het evangelie: Marcus 16, 1-8 De vrouwen gaan
naar het graf.
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdela en Maria, de
moeder van Jakobus, en Simone olie met een lekkere geur. Daarmee
wilden ze het lichaam van Jezus gaan verzorgen. Op zondag gingen ze
naar het graf. Het was heel vroeg in de ochtend, de zon kwam net op.
Onderweg zeiden ze tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen wegrollen
die voor de ingang van het graf ligt?’ Het was namelijk een erg grote
steen. Maar toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen al
weggerold was.
De vrouwen gingen het graf binnen. Daar zagen ze een jonge man zitten.
Hij zat aan de rechterkant en hij droeg witte kleren. De vrouwen
schrokken vreselijk.
Maar de jonge man zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie
op zoek zijn naar Jezus uit Nazareth. Hij is gestorven aan het kruis. Maar
hij is opgestaan uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, hier heeft hij gelegen.’
De jonge man zei verder: ‘Jullie moeten naar Petrus en de andere
leerlingen gaan. En jullie moeten tegen hen zeggen dat Jezus naar Galilea
gaat. En dat ze hem daar zullen zien. Precies zoals Jezus ook al gezegd
heeft.’
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De vrouwen gingen het graf uit. Ze vluchtten weg, want ze waren
vreselijk geschrokken. Ze vertelden niemand iets, omdat ze zo bang
waren.
LIED: Het verhaal gaat
Hoe hij in woorden tot mensen kwam,
ongeschreven, opgeschreven.
Hoe woorden die vragen, woorden dragen,
betekenis geven aan ons bestaan.
Dansen tussen de regels is mijn plaats in het verhaal.
Geen woorden, wel daden, het verhaal gaat.
Hoe hij in zinnen tot mensen sprak,
ongeschreven, opgeschreven.
Hoe zinnen die klinken, regels verbinden,
verhalen verklanken in Zijn naam.
Dansen tussen de regels is mijn plaats in het verhaal.
Geen woorden, wel daden, het verhaal gaat.
Zoekend naar woorden, wil ik leven, wil ik zijn.
Zoekend naar woorden, wil ik zijn, wie ik mag zijn.
Zoekend naar leven, wil ik leren,
verleden en heden, toekomstverhaal.
Dansen tussen de regels is mijn plaats in het verhaal.
Geen woorden, wel daden, het verhaal gaat.
Het verhaal gaat, het verhaal gaat, het verhaal gaat.
*****
WOORD TER OVERWEGING
MUZIKAALINTERMEZZO
HERNIEWING VAN DE DOOPBELOFTEN EN
GELOOFSBELIJDENIS allen
Pastor: Beste mensen, wij willen aandacht blijven geven aan de
geschiedenis van God met zijn mensen: en met woorden zochten
wij naar de zin van het leven en dood. Samen willen wij verder
blijven zoeken naar de zin van dat leven, en willen wij getuigen,
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dat het leven sterker is dan de dood. En wij die de naam
‘christen’ dragen, denken in deze wake voor Pasen terug aan
onze doop. Laten we samen uitspreken waartoe we geroepen
zijn.
Allen: Ik zal de schepping liefhebben en haar behoeden.
Ik zal niet rusten zolang onrecht deze wereld verscheurt.
Ik zal met liefde en met geestdrift
mijn eigen wereld eindeloos proberen te herscheppen.
Ik geloof in een goddelijke kracht
die al het verstoorde en gekwetste zal helen en voltooien.
Ik wil daarvan een levend teken zijn,
met zorg en eerbied voor iedereen en alles op mijn weg.
Ik zal wat mij gegeven is niet voor mezelf alleen houden,
geen voorrecht opeisen, maar voorrang bieden
aan de meest kwetsbaren, zodat zij kunnen opstaan met
waardigheid.
Ik wil het uitspreken en het ten einde toe herhalen
dat Jezus onze hoop is.
Dat ik Hem kan tegenkomen in de mens naast mij.
Dat ieder woord dat Hij heeft nagelaten mij zal zetten
op een weg naar waarheid en naar nieuwe levensadem.
En dat Hij ons zijn geest zal zenden om ons te verlichten en
thuis te brengen, als een gemeenschap van geliefden. Dat
geloven wij.
GEBEDEN
We maken ons hart ruim als de wereld.
Wat ons bezighoudt brengen wij voor Gods aangezicht en bidden:
In deze Paaswake vragen wij uw zegen God
over alle kinderen, waar ook ter wereld.
Dat het licht van de paaskaars
voor hen mag blijven schijnen
zodat ze zich veilig en geborgen
weten in de liefde van mensen!
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In deze Paaswake bidden wij
voor onze zieken en bejaarden,
voor hen die lijden
door eenzaamheid en ontgoocheling
voor allen die hun pijn en verdriet in stilte dragen.
Voor de vele duizenden mensen waar ook ter wereld.
op de vlucht voor haat en geweld.
Mogen wij allen naar hen op zoek gaan,
om de verrijzeniswoorden
die we hier gehoord hebben door te geven.
Zodat ook zij Pasen mogen ervaren
als een feest van hoop en nieuw leven.
In deze Paaswake vragen wij Uw zegen God
voor allen hier aanwezig.
Dat wij ons blijvend inzetten
voor elkaar en voor onze parochiegemeenschap,
zodat er plaats is voor iedereen
en aandacht voor vreugde en samen gedragen verdriet.
Dat wij een gemeenschap zijn waar jong en oud
elkaar kunnen ontmoeten met een warm hart voor elkaar.
-eigen intentiesGod, wat wij hebben uitgedrukt in woorden en wat leeft in de stilte van
ons hart zeggen wij U door Jezus, onze Heer.
Wees bij ons, vandaag en alle dagen, als wij werken aan uw rijk onder
ons, een rijk naar uw hart. Amen.
COLLECTE / KLAARMAKEN VAN DE TAFEL
LIED: At the table of the Lord

Aan de tafel van de Heer

At the table of the Lord
bread is broken.
At the table of the Lord
we are fed.

Aan de tafel van de Heer
wordt brood gebroken.
Aan de tafel van de Heer
denken wij.

We remember now the words
that Christ has spoken:
This is my body, He said.

Aan de woorden die de Heer
eens heeft gesproken:
Dit is mijn lichaam, zei Hij
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At the table of the Lord,
in thanks giving.
We have come
to drink the wine
which is poured.
We remember Him,
who died for us,
now living.
We remember Christ, the Lord.
At the table of the Lord
we are meeting.
In communion we are many in one.
For wherever we are gathered,
there our Lord will be.
There our Lord will be.
At the table of the Lord,
at the table of the Lord,
at the table of the Lord,
we shall be free.

Aan de tafel van de Heer,
zijn we dankbaar
En we drinken
van de wijn
die Hij geeft.
Wij herdenken Hem
die stierf voor onze zonden;
Christus, onze Heer,
Hij leeft.
Aan de tafel van de Heer
zijn we samen.
In zijn lichaam worden velen tot één.
Want als wij elkaar ontmoeten,
is de Heer erbij.
Is de Heer erbij.
Aan de tafel van de Heer,
aan de tafel van de Heer,
Aan de tafel van de Heer,
daar zijn we vrij.

*****

*****

GEBED OVER DE GAVEN
Bidt allen dat ons offer aanvaard kan worden door God,
de almachtige vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons,
en van heel zijn heilige kerk.
DECLAMATIE: Honderd bloemen
Honderd bloemen mogen bloeien.
Grond en lucht genoeg voor alle
zaden knollen anjelieren.
Stenen moeten stenen blijven.
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Mensen vliegen hoog als goden,
maar de zuring en de klaver
mogen bloeien honderdvoud.
Korenbloemen, flarden blauwe
hemel, vlijmende papaver,
morgensterren aan de dijken,
flemend om gezien te worden
woekerend in de populieren
als een nest de maretak,
de bloem der zoenen bitterzoet.
Op zijn stekelige stengel
bloeit en treurt de kale jonker
en geen vlinder zal hem vinden.
Tronken zullen twijgen dragen,
varens op bevroren ruiten
zullen wuiven, bloeien mogen
honderd rozen van papier.
Broos op stelen ongebroken
wild en blindelings verstrengeld,
in spelonken, op de vaalten,
tussen schotsen ijs en boeken.
Op de graven, mogen bloeien,
alle ongelijk eenzelvig,
honderd bloemen zonder naam.
In een woud van droomgewassen,
stenen wortels, stalen webben,
tochtig labyrint van woorden
woont een mens op brekebenen,
lelie van het veld, met ogen
tranend bijna blind van zoeken
naar een plek die water geeft.
*****
TAFELGEBED
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ONZE VADER
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid
Amen.
VREDESWENS
COMMUNIE
LIED: Aan welke kant sta jij?
’t Is moeilijk te geloven in een God hier ver vandaan.
Te bidden en te strijden, zelfs te doden in zijn naam.
Want we leven in het heden en zijn woord is uit de tijd
een verhaal van lang geleden niet gestoeld op werkelijkheid.
Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen
en je vragen zou; Kies jij nog steeds voor mij?
Zou je hem recht in de ogen kunnen kijken?
Aan welke kant sta jij? Aan welke kant staan wij?
Willoos zwijgen wij bij onrecht dat een mens wordt aangedaan.
Zien toe hoe mensen lijden en elkaar niet meer verstaan.
En we bidden dat God ingrijpt, ons een nieuwe aarde geeft.
Mens wat doe je met je vrijheid die hij jou gegeven heeft?
Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen
en je vragen zou; Kies jij nog steeds voor mij?
Zou je hem recht in de ogen kunnen kijken?
Aan welke kant sta jij? Aan welke kant staan wij?
Aan welke kant sta jij? Aan welke kant staan wij?
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Ied’re dag voor hem te kiezen is wat hij van mensen vraagt.
Zijn licht te laten schijnen in de wereld van vandaag.
Alleen dan komt hij tot leven, wordt de schepping weer als nieuw.
In zijn liefde durven delen zonder twijfel steeds opnieuw.
Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen
en je vragen zou; Kies jij nog steeds voor mij?
Zou je hem recht in de ogen kunnen kijken?
Aan welke kant sta jij? Aan welke kant staan wij?
Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen
en je vragen zou; Kies jij nog steeds voor mij?
Zou je hem recht in de ogen kunnen kijken?
Aan welke kant sta jij? Aan welke kant staan wij?3x
*****
GEBED allen
God,
wij danken U voor deze avond,
waarin wij de opstanding van Uw Zoon hebben gevierd.
Zegen onze terugkeer naar huis,
onze terugkeer naar het leven van alledag.
Laat ons in liefde en vrijheid gaan
door de nacht naar de nieuwe morgen.
Dat bidden wij door Jezus, Licht van uw licht. Amen.
INFORMATIE
ZEGENWENS
LIED: Vrij
Dan maak je mooie plannen in vertrouwen opgestaan,
om niet te blijven hangen in een leven zonder naam.
Dan maak je mooie plannen en leef je vooruit
als de weg naar vrijheid zich sluit.
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Wat heb je nu aan dromen mooie woorden schone schijn
wanneer ze nooit uitkomen en bedrog, illusies zijn.
Wat heb je nu aan dromen, een ver ideaal,
als de geschiedenis zich herhaalt?
En dan nog blijven hopen blijven hopen tot aan het eind
een nieuwe weg zich opent en een nieuw begin verschijnt.
En dan nog blijven hopen, blijven hopen tot aan het eind
een nieuwe weg zich opent en een nieuw begin verschijnt,
de wanhoop voorbij, mens je bent, mens je bent vrij!
*****

CHRIST V.D. EIJNDEN S.C.J.
HET EIGENTIJDSKOOR IDUNA
MET MUZIKALE ONDERSTEUNING
O.L.V. ASTRID
EN DE TEKSTGROEPEN
WENSEN U EEN ZALIG PASEN.
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GEDACHTE Hans Bouma
DE ENIGE WERELD
Die kleine wereld
waar je elkaar
zo menselijkerwijs ontmoet
Groenstrook van herkenning
Huis van verwantschap
Glanzend trefpunt
waar je even
met die ander samenvalt
De enige wereld
die er toe doet
Een grotere is er niet

Bronvermelding:
- de Bijbel
- Een jaar de tijd
- Laat uw woord ontkiemen in ons hart
- Preken en bidden
- Uw woord onze bede
- Goed dat je er bent – Hans Bouma
- 4ingen
Wij zien u graag terug in de volgende eigentijdse viering op 10 april a.s.
om 19.00 uur in de st. Jan.
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