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Paasnacht – wake 2021 
Zaterdag 3 april 21:00 – 21:30 uur 
Trinitas en Sionskerk 
 
In zowel de Sionskerk als in Trinitas nemen ca. 10 mensen deel aan de viering. Thuis kunt u kijken via 
Kerkomroep. Vanuit huis deelnemen kunt u via de link naar Zoom: https://bit.ly/3rkDXoe 
Na inloggen moet u korte tijd wachten (in de ‘waiting room’) en daarna geeft de host u toegang tot 
de viering. 
  

 
 
Het is stil en donker 
 
De stilte wordt gebroken, licht breekt door Lied LB 809 (Blijf niet staren) 
gezongen door Anne-Meta, in de Sionskerk 
 

Blijf niet staren op wat vroeger was. 
Sta niet stil in het verleden. 
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen 
het is al begonnen, merk je het niet? 

 
Tekst bij het nieuwe licht  
uitgesproken door Dorien de Buck, in Trinitas 
 
Jij, nachtwaker die verlangt naar de ochtend, 
hoe ver al is het licht van de nieuwe dag? [psalm 130:6] 
Kom uit het donker! Sta op uit de dood.  
Dan zal het licht van Christus in je leven schijnen. [Efeziërs 5:14] 
 
Want jij bent een kind van het licht, 
je leven lang! 
Gaan mag je 
met opgeheven hoofd, 
verwachtingsvol 
als zonnekind gekoesterd, 
gedijend in de warme stralen  
van de trouw. 
 
Want niet voor grijze schemer, 
niet voor bange nachten 
ben jij geroepen tot het leven, 
maar om te gaan in het licht! 
 
Licht  
geeft helder weten, 
scherper zicht - 
volg de stralen 
op de zonbeschenen weg. 
 
En zelf altijd 
het aanzien waard, 
is je leven omvat 

https://bit.ly/3rkDXoe
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door liefde 
groter dan je vragen. 
Kind van de Zon blijf jij, 
ook als het duister grauwt. 
 
Bestemd zijn wij 
tot bloei 
en tot weerkaatsen 
van het helder hemels licht 
waarmee Hij ons omkleedt. 
  
Welkom en uitnodiging  
door Anne-Meta Kobes, in Sionskerk 
 
Gebed 
uitgesproken door Dirk Jongsma, in de  Sionskerk 
 
Lied: LB 598 (Als alles duister is) 
gezongen door deelnemers in Trinitas 
Ondertussen geven we het licht van de Paaskaars aan elkaar door, en ontsteken onze kleine kaarsen  
 

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 

 
Korte uitleg van vervolg  
door Anne-Meta, in Sionskerk 
 
Lezing Marcus 16:1-8 volgens de Bijbel in Gewone Taal, door Hanneke Offringa, in de Sionskerk 
1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jakobus, en 
Salome olie met een lekkere geur. Daarmee wilden ze het lichaam van Jezus gaan verzorgen. 2 Op 
zondag gingen ze naar het graf. Het was heel vroeg in de ochtend, de zon kwam net op.  
3-4 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. 
 
5 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.  
6 Maar de jonge man zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus uit 
Nazaret. Hij is gestorven aan het kruis. Maar hij is opgestaan uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, hier 
heeft hij gelegen.’  
7 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.’ 
8 De vrouwen gingen het graf uit. Ze vluchtten weg, want ze waren vreselijk geschrokken. Ze 
vertelden niemand iets, omdat ze zo bang waren. 
 
Muziek - we denken na over een gedachte die we op papier zetten, terwijl op de achtergrond klinkt: 
Surrexit Dominus vere (De Heer is waarlijk opgestaan) - instrumentaal 
 
Gedachten delen 
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Anne-Meta en Pieterjan geven de opmerkingen uit de kring door. Ook zoom-deelnemers kunnen 
reageren 
 
Vragen, uitlopend op de doopgedachtenis 
Jongere (in Sionskerk):  
Waarom is deze nacht 
zo anders dan alle andere nachten? 
Waarom slapen wij niet 
maar waken wij  
het donker door? 
  
Pieterjan (in Trinitas): 
Dit is de avond, waarin wij gedenken hoe hemel en aarde geschapen zijn. God zei: ‘Er moet licht 
komen en er was licht’. Vannacht gedenken we hoe ook wij wat donker is achter ons laten. 
Want wij zaten aan van alles vast, slaven waren we. Maar nu zullen we leven! 
 
Jongere (in Sionskerk): 
Waarom is deze nacht 
zo anders dan alle andere nachten? 
Waarom slapen wij niet 
maar waken wij 
het donker door? 
 
Pieterjan (in Trinitas): 
Dit is de avond waarin wij gedenken, dat God zijn volk nooit heeft losgelaten; altijd bleef Hij mensen 
trouw, ook al waren de mensen vaak ontrouw aan Hem. Vannacht gedenken wij onze doop. In het 
water kunnen we niet leven, maar God redt ons uit dat water en tilt ons aan het licht. Vannacht 
gedenken wij hoe Jezus ons op die weg van dreigend donker naar het licht van de liefde voorgaat, 
elke dag opnieuw. 
 
Doopgedachtenis 
We denken er aan dat we gedoopt zijn en wat dat voor ons betekent. We overgieten in stilte, één 
voor éen onze hand met water uit kleine glazen die er klaar voor staan. Het water stroomt in het 
doopvont. 
 
Zegentekst voor de nacht uitgesproken 
Anne-Meta (in Sionskerk): 
Deze nacht 
- in de nacht die komt - 
waken wij 
om een weg te vinden 
het donker door –  
een pad door de golven, 
een uitweg uit de gebondenheid, 
een ontkomen aan de dood, 
een weg naar het licht! 
 
Pieterjan (in Trinitas): 
Deze nacht 
- in de nacht die komt –  
gedenken wij 
de grote daden van de Eeuwige 
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aan zijn kinderen gedaan. 
Hij redde hen, 
gaf hen het leven, 
een weg naar het licht! 
 
allen (thuis, in Trinitas en Sionskerk): 
Laat God ons onafscheidelijk vergezellen 
en ons begeleiden op al onze wegen; 
laat Christus de staf zijn in onze hand 
en de richting van elke voetstap; 
laat de Geest voor ons zijn 
als een wind in de rug, 
die ons brengt op wegen van vrede. 
Wees gezegend! 
Amen. 
 
Na deze viering wordt Kerkomroep uitgeschakeld. U kunt de nachtwakes in Trinitas en de Sionskerk 
blijven volgen via de internet-link naar Zoom (https://bit.ly/3rkDXoe). Ook kunt u via Zoom meedoen, 
meepraten, op allerlei manieren een bijdrage leveren. Uit privacy-overwegingen werken we ook 
vannacht met de zgn. Waiting Room: u logt in en daarna geeft de host u toegang. De host is in ieder 
geval actief op elk heel en elk half uur van de nacht, dan maakt u de meeste kans om snel te worden 
toegelaten. En anders zijn Pieterjan (06-30382415) en Anne-Meta (06-22190353) de hele nacht 
bereikbaar voor een vraag of opmerking of om even te helpen. 

https://bit.ly/3rkDXoe

