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Icoon op voorzijde: Jezus’ nederdaling ter helle
Op de omslag van uw boekje ziet u een icoon
van Jezus’ nederdaling ter helle. Na zijn
kruisdood gaat Jezus het domein van het kwaad
binnen om de verlossing te verkondigen aan hen
die onder de macht van de duivel gevangen zijn.
Hij doorbreekt de poorten van de hel. U ziet
Jezus in een wit gewaad voor de gebroken
deuren staan, met overal nog spijkers en
schroeven. Jezus heeft de hand van Adam in zijn
hand genomen; aan zijn andere zijde de figuur van Eva. In de
figuren van Adam en Eva wordt de verlossing van ieder mens
uitgebeeld. Kruisdood en opstanding zijn zo met elkaar verbonden.
Jezus’ afdaling in de afgrond van de dood wijst tegelijk ook de weg
omhoog, naar verlossing en heerlijkheid. Bovenin de icoon staat dat
ook aangegeven: Anactacic. Dit betekent: opstanding.
Jezus, de nieuwe Adam, brengt nieuw leven aan de eerste Adam en
Eva.

CORONA-REGELS
We verzoeken u vriendelijk, doch dringend,
om de anderhalve meter afstand te respecteren,
plaats te nemen bij de met hartjes aangeduide plekken
en de overige plaatsen open te laten.
Het is (helaas) niet de bedoeling dat u de liederen meezingt.
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NIEUW LEVEN
We komen binnen in een vrijwel donkere kerk.
De voorgangers betreden de kerk in stilte.

Opening
Het is goed om hier in dit uur samen te zijn. Het is wel donker
om ons heen, maar met vertrouwen zien wij uit naar wat
komen gaat. Wij zijn op doortocht naar licht en nieuw leven.
De verhalen die we daarbij zullen horen, spelen zich af tussen
oorsprong en bestemming. Het zijn verhalen over het begin
van alle leven, verhalen over het doel van ons bestaan. Dat is
de reis die we afleggen: van het duister naar het licht. Aan dat
licht en aan het leven, dat sterker is dan de dood, vertrouwen
wij ons toe.
Kom in ons midden, God, wees voor ons geen doodse stilte.
Laat dit een avond van hoop en bevrijding zijn.
Wek in ons de kracht tot leven.
Voorin de kerk wordt vuur ontstoken, verwijzend naar God
die op de berg Horeb aan Mozes verscheen,
in het brandend braambos.

Lezing naar Exodus 3,1-14
Mozes was herder van de schapen en geiten
van Jitro, zijn schoonvader, priester van Midjan.
Hij dreef de schapen tot achter de woestijn
en kwam bij de berg van God, de Horeb.
Een bode van God liet zich aan hem zien
in een vuur oplaaiende midden uit een doornstruik.
Hij zag daar, de doornstruik brandend, in lichterlaaie,
maar de doornstruik werd niet verteerd.
Mozes sprak:
O, laat mij dichterbij komen,
ik zal het zien dit groot gezicht –
waarom de doornstruik niet opbrandt.
God zag dat hij dichterbij kwam om te zien.
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Toen riep God, midden uit de doornstruik:
Mozes, Mozes.
Mozes sprak:
Hier ben ik.
God sprak:
Nader niet tot hier,
doe je sandalen van je voeten
want de plaats waarop jij staat
is heilige grond.
Ik ben de God van jouw vader,
ik, de God van Abraham, de God van Izaäk,
de God van Jakob.
Mozes verborg zijn aangezicht,
hij vreesde naar God te kijken.
God sprak:
Gezien heb ik, gezien de vernedering
van mijn volk dat in Egypte is,
en gehoord heb ik hun luid schreeuwen voor hun
drijvers en ik weet hun lijden.
Afgedaald ben ik mijn volk om te redden uit de
hand van Egypte.
Ik zal het opwaarts voeren uit dit land naar een
goed wijd land, naar een land dat overvloeit van
melk en honing.
Nu, hier is het luid schreeuwen van de kinderen
van Israël tot mij gekomen
en ook heb ik de pijn gezien,
hoe die van Egypte hen kwellen.
Ga dan nu, ik stuur jou naar Farao,
leid mijn volk, mijn kinderen van Israël,
uit Egypte weg.
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Mozes sprak tot God:
Wie ben ik dat ik naar Farao ga,
dat ik de kinderen van Israël uit Egypte
weg zal leiden?
God sprak:
Omdat ik zal zijn met jou.
En dit is het teken voor jou
dat ik je gestuurd heb, ik:
als jij het volk hebt uitgeleid uit Egypte,
zult gij God dienen bij deze berg.
Mozes sprak tot God:
Dan kom ik bij de kinderen van Israël, ik,
en dan zeg ik tegen hen:
“De God van jullie vaderen heeft mij naar jullie
toegestuurd -dan zeggen ze tegen me:
‘Hoe is zijn naam’- wat zeg ik hun dan?”
God sprak tot Mozes:
Ik zal er zijn zoals ik ben.
Hij sprak:
Dit moet je zeggen tot de kinderen van Israël:
“Ik zal er zijn” heeft mij naar jullie toe gestuurd.
Bron: Dit zijn de namen, Huub Oosterhuis

Lied: Een lied tot Jezus Christus
Gij zijt voorbijgegaan, een steekvlam in de nacht.
De vonken van uw naam, zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord om onze wereld heen,
wij leven in U voort, wij zijn met U bekleed.
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Gij zijt voorbijgegaan, een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan, Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed, Gij zijt verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit, ondenkbaar is uw dood.
Tekst: H. Oosterhuis, muziek: J. Tabourot

Gebed
Gij die God zijt
kom ons bevrijden
uit nacht en duister
uit leven dat geen leven is.
Vuur ons aan met uw licht
en roep in ons wakker
de mens zoals bedoeld
vanaf den beginne.
Dat wij zijn
ontferming en liefde
dat wij worden:
bevrijding
opstand
tegen zinloosheid
en de verduistering
van het leven.
Blijf niet
een verre vaag lichtende horizon
maar kom nabij in
mensen voor mensen
in Jezus Messias
beeld en gelijkenis
blijf niet
niemand met wie niemand was.
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Gij die riep: Licht!
kom ons bevrijden
en ontferm U.
Franck Ploum

Je licht opnieuw aansteken
Iedereen hier aanwezig, wordt uitgenodigd om zijn of haar licht
opnieuw te doen opgaan, nu op deze avond, door een kaars
aan te steken, aan dit licht, dat symbool staat voor God, die tot
Mozes spreekt vanuit het brandend braambos, die tot u en tot
mij, die tot ons spreekt, steeds weer: ‘Ik stuur je op weg om
mens voor een mens te zijn en Ik zal er zijn’.
De voorgangers brengen het licht aan de kerkgangers.
Ondertussen wordt gezongen:

Lied: Zoekend naar licht
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Refrein:
Christus ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Refrein
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Refrein
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Vanuit het scheppingsverhaal
Wij zijn hier verzameld om niet te vergeten wie wij zijn:
niet gedoemd tot lijden en verdriet, duister en dood,
maar geroepen om ten volle te leven in vrijheid en vreugde,
in het licht.
Wij zijn hier om elkaar te bevestigen in het geloof
dat wij zo gewild zijn door de God die Liefde is.
“Ik zal er zijn voor u, is mijn Naam” heeft Hij gezegd.
Van zijn trouw getuigen de aloude geloofsverhalen.
We vertellen elkaar, het scheppingsverhaal: over de doorbraak
van het licht in een geschiedenis van chaos en aardedonker,
en over God die mensen volop leven gunt,
en hen daarom toevertrouwt aan elkaar.
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 en verdriet.
God, wij danken U voor het licht en de duisternis,
de dagen en de nachten
en vragen dat U de tijd blijft zegenen.
De tweede dag schiep God de hemel:
ruimte en lucht, waardoor wij onze longen vullen met adem.
God, wij danken U voor de ruimte,
de zuurstof die ons laat ademen: wil ze blijvend zegenen.
De derde dag schiep God de aarde en de zee:
de grond waarop we staan, waarop planten en bomen groeien,
de zee die voor de regen zorgt.
We kunnen wonen en eten en ons laven aan kostbaar water.
God, wij danken U voor de aarde en de zee,
zo kostbaar en levensnoodzakelijk: wil ze blijvend zegenen.
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De vierde dag schiep God de zon, de maan en de sterren:
Ze geven ons licht en warmte
en onderscheiden dagen en nachten.
We mogen genieten van de seizoenen
die reliëf brengen in ons leven.
God, wij danken U voor de tijden en de seizoenen,
voor de kracht die U in de natuur legt:
wil ze blijvend zegenen.
De vijfde dag schiep God de dieren:
zij bevolken de aarde en de zee.
Ze mogen leven en leven geven, ook aan ons.
God, wij danken U voor de dieren in hun verscheidenheid;
ze beangstigen ons soms, maar ze zijn ons ook vertrouwd;
we kunnen ze niet missen: wil ze blijvend zegenen.
De zesde dag schiep God de mens, man en vrouw,
naar zijn beeld en gelijkenis.
En Hij zegende de mens tot vruchtbaarheid
en tot zorg over de schepping.
God, wij danken U voor ons leven als man en vrouw,
voor de gave van liefde en vruchtbaarheid,
voor het vertrouwen dat U in ons stelt
om te zorgen voor uw kwetsbare schepping:
wil ze blijvend zegenen.
Lied: Zolang er mensen
Zolang er mensen zijn op aarde
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader.
Wij danken U voor al wat leeft.
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Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.
Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.
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.
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.
We doven de kaarsen.

Lofzang: Laudate omnes gentes
Laudates omnes gentes, laudate Dominum,
Laudates omnes gentes, laudate Dominum.
Taizé, vertaling:
Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer,
verblijdt u alle volken en looft God altijd weer.

Het verhaal van de uittocht
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.
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Daarover wordt in de bijbel het verhaal verteld
van de bevrijding van het volk Israël uit Egypte!
Toen het volk van Israël nog in Egypte woonde,
werd het zó talrijk, dat het bijna geheel het land overstroomde.
Daarop 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:
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.
Lied: Go down Mozes
Refrein:
Go down, Moses, ‘way down in Egyptland.
Tell old Pharaoh: Let my people go.
When Israel was in Egyptland:
Let my people go!
Oppressed so hard they could not stand,
Let my people go!
Refrein
‘Thus spoke the Lord’, bold Moses said;
Let my people go!
‘If not I’ll smite your firstborn dead’,
Let my people go!
Refrein

11

‘No more shall they in bondage toil’,
Let my people go!
‘Let them come out with Egypt’s spoil’,
Let my people go!
Refrein
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 achtervolging in. Toen de Israëlieten de
blinkende helmen zagen van hun achtervolgers, brak er paniek
uit in hun 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:
Strek uw hand weer uit over de zee, dan golven de wateren
terug.
Aldus deed Mozes. En tegen de ochtend golfde de zee weer
naar haar oude plaats terug. Het water overspoelde al de
wagens en ruiters van de Farao. Niet één bleef er over.
Het volk van Jahweh God, dat door de droge zee getrokken
was, werd door de Heer gered. Zij kregen ontzag voor hun
God en zongen de Heer een loflied toe.
Water, dat leven geeft,
gaat stromen.
Ondertussen wordt gezongen:
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Lied: Prijs de Heer mijn ziel
Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft.
Taizé

Evangelie volgens Lucas 24,1-12
Op de eerste dag van de week gingen de vrouwen
’s morgens heel vroeg naar het graf, met de kruiden die ze
hadden klaargemaakt. Ze vonden de steen weggerold van het
graf en gingen naar binnen, maar vonden er het lichaam van
de Heer Jezus niet. Ze wisten niet wat ze ervan moesten
denken. Opeens stonden er twee mannen voor hen in stralend
witte kleren. Daar schrokken ze van en ze sloegen hun ogen
neer, maar zij zeiden: ‘Waarom zoekt u de levende bij de
doden? Hij is niet hier, Hij is tot leven gewekt. Vergeet niet wat
Hij u destijds in Galilea heeft gezegd: De Mensenzoon moet
overgeleverd worden in handen van zondaars, gekruisigd
worden en op de derde dag weer opstaan.’ Toen herinnerden
ze zich zijn woorden. Ze keerden van het graf terug naar huis
en vertelden dat alles aan de elf en aan alle anderen. Het
waren Maria van Magdala, Johanna en Maria van Jakobus en
de overige vrouwen die bij hen waren. Ze vertelden het dus
aan de apostelen, maar in hun ogen was het onzin wat de
vrouwen zeiden, en ze geloofden hen niet. Toch holde Petrus
naar het graf, en toen hij er een blik in wierp, zag hij alleen de
linnen doeken. Hij ging terug naar huis, verbaasd over wat er
gebeurd was.
Lied: De Heer is waarlijk opgestaan
De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia.
Nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia.
Want Jezus, onze Koning groot, alleluia,
verrees in glorie van de dood, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
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Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia,
de schepping is om U verblijd, alleluia.
De morgen van de eerste dag, alleluia,
zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia,
Hij maakt’ ons in zijn liefde vrij, alleluia.
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia,
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Overweging
Geloofsbelijdenis
Gesterkt door zijn liefde tot het uiterste, in vertrouwen op Hem,
die is, belijden wij ons geloof:
Wij geloven in God die Schepper is.
Hij heeft die schepping toevertrouwd aan mensen
en laat hen nooit in de steek.
Wij geloven in Jezus Christus.
Als geen ander is Hij Beeld van God.
Wij geloven in Hem als Iemand
die zijn leven deelde met de minsten
tot Hij niet meer kon.
Zelfs zijn dood was uit trouw aan hen.
Zo is Hij levend gebleven onder ons
tot op deze dag.
Wij geloven in Gods Geest,
die ons met warmte bezielt
en aanzet tot evangelisch handelen.
Deze Geest leeft in de gemeenschap van Jezus,
onze eigen Kerk hier op aarde.
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Wij geloven in onze opdracht,
om in Jezus’ naam deze aarde
in alle opzichten leefbaarder te maken.
Met Jezus voor ogen durven wij geloven
dat het leven geen einde kent
en voortgaat, van geslacht tot geslacht.
Dat wij allen eens thuis zullen komen
bij Hem, onze God en Vader,
want onze namen staan geschreven
in de palm van zijn hand. Amen.
Voorbede
Vanavond vieren wij de opstanding van Jezus,
die ook voor ons bevrijding brengt en nieuw leven.
Wij bidden voor onze geloofsgemeenschap,
en voor de gehele parochie,
dat er nieuw elan mag opbloeien èn nieuwe levenskracht
om Jezus’ boodschap van liefde uit te dragen.
Laat ons bidden,
Waar vriendschap is en liefde, daar is God.
Schenk licht en nieuw leven Heer,
aan allen die moedeloos
het hoofd neerleggen, omdat ze geen toekomst zien
in een samenleving van ieder voor zich,
en aan allen die zich verlaten voelen, alleen gelaten.
Schenk moed Heer,
aan zieken en ouderen
speciaal aan hen die niet altijd meer
de zin van hun leven zien.
Schenk hen mensen die hen
bemoedigen, licht en steun brengen.
Laat ons bidden,
Waar vriendschap is en liefde, daar is God.
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Schenk licht en nieuw leven Heer,
aan allen die dierbaren moeten missen,
door afstand, door scheiding, door overlijden.
Bidden wij speciaal voor de intenties
opgegeven voor deze viering ….
Schenk allen die dit raakt mensen op hun pad
die aandacht en zorg hebben voor hun gemis.
Laat ons bidden,
Waar vriendschap is en liefde, daar is God.
Schenk toekomst Heer aan onze jeugd.
Zegen hen zodat zij mogen uitgroeien
tot ware volgelingen van Jezus,
gegrepen door de oproep
tot liefde en meeleven voor ieder.
Dat het Paaslicht door hun
betrokkenheid zal stralen.
Laat ons bidden,
Waar vriendschap is en liefde, daar is God.
En besluiten wij samen deze voorbede
met het gebed dat Jezus zelf ons leerde:
Gebed des Heren
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 schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
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Gedicht: Onze weg
Sta op.
Wis droefenis en twijfel
uit je ogen.
Doe als de bloemen,
als de bomen
en omhels het licht,
dat alles naar zich toetrekt.
Want leven,
in zijn diepste, goddelijke kern,
blijft onaantastbaar.
Het gaat de dood voorbij.
Het wacht slechts op voltooiing.
Grafstenen kunnen weggerold.
En mensen in hun kwetsbaarheid
toch boven vrees en vragen uitgetild.
De leegte is niet leeg.
Zij is geladen
met een nieuw begin.
De woorden die bezonken
zullen spreken,
omwille van die Ene.
Onze weg.
Wij zullen zeggen:
‘Ja toch, Hij is het zelf.
Hij leeft!’
Bron: Voor wie verstilling zoekt, Kris Gelaude

Mededelingen
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Zegenbede
Laat ze het dan merken op de straat en in de winkels:
Hij is in leven.
Laat ze het horen in het dorp en in de stad:
Hij is in leven.
Laat ze het voelen in uw huizen, de kinderen en de groten:
Hij is in leven.
Laat ze het vermoeden, de eenzamen en de zieken:
Hij is in leven.
Laat ze opstaan al die lieve doden en
tot de doodgravers zeggen:
Hij is in leven.
Laat ons het zeggen, laat ons het doen:
Hij is in leven, Jezus Christus, overal.
Draagt Zijn vrede mee, de vreugde van dit nachtelijk uur,
en laat Hem leven, kost wat kost: Zalig Pasen.
Moge Hij ons voorgaan op de weg ten leven
en zo zegene ons de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Slotlied: U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer weer.
Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af,
heeft de steen genomen, van ’t verwonnen graf:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind,
en zegt telkenkere, Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
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Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In zijn goddelijk wezen, is zijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen, in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
De klokken luiden feestelijk!

Zalig Pasen!

Collecte
Bij het verlaten van de kerk, kunt u uw bijdrage aan de collecte
doen.
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Dit boekje mag u mee naar huis nemen.
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