VIERING VAN DE OPSTANDING
PAASNACHT 20 APRIL AD 2019

PAASKERK AMSTELVEEN

Voorganger:
Muziek:

ds. Werner Pieterse
Nico Hovius

WACHTEN OP HET LICHT
Stilte
Lezing: Lucas 23:50-56
Er was ook een man die Josef heette en afkomstig was uit de Joodse stad Arimatea. Hij was een
raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, die de komst van het koninkrijk van God verwachtte en
niet had ingestemd met het besluit en de handelwijze van de raad. Hij ging naar Pilatus en vroeg
hem om het lichaam van Jezus. Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in
linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. Het was de voorbereidingsdag, de sabbat was bijna aangebroken. De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit
Galilea, volgden Josef naar het graf om het te bekijken en om te zien hoe Jezus’ lichaam er werd
neergelegd. Daarna gingen ze naar huis en bereidden ze geurige olie en balsem. Op sabbat namen
ze de voorgeschreven rust in acht.

We zingen: “Wait for the Lord” (Taizébundel, lied 2)

Gebed
We zingen: “Uit diepten van ellende”
(Psalm 130, vers 1 t/m 4)

Stilte
(we gaan staan)

Terwijl de paaskaars wordt aangestoken zingen we (3x):
“Licht van Christus” (Lied 593)
En aansluitend, terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken en de antependia worden
neergelegd zingen we:
“Licht, ontloken aan het donker” (Lied 600: vers 1 t/m 5)
(we gaan zitten)
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LEZINGEN VAN DE PAASNACHT

Gebed
Inleiding op de lezingen
Genesis 1:1-10 & 1:26-2:3
De schepping van hemel en aarde
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag
over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het
licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en
het werd morgen. De eerste dag.
God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’
En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water
erboven. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.
God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’
En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God
zag dat het goed was.
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij
voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over
alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij
hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees
vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de
zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ Ook zei God: ‘Hierbij
geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn.
Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de
aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. God keek naar alles
wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde
dag.
Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk
voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en
verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

Muziek
Deuteronomium 6:4-9 & 20-25
De HEER is de enige
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en
ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u
opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.
Wanneer uw kinderen u later vragen: ‘Wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de
HEER, onze God, u heeft voorgehouden?’ geef dan dit antwoord: ‘Wij waren in Egypte slaven van de
farao, maar met sterke hand heeft de HEER ons uit Egypte bevrijd.
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Wij zagen met eigen ogen hoe hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed, die groot onheil
brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof. Maar ons leidde hij weg uit Egypte, om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat hij onze voorouders onder ede had beloofd. Daarom
gebood de HEER, onze God, ons al deze wetten na te komen en ontzag voor hem te tonen. Dan zou het
ons goed gaan en zou hij ons leven sparen, zoals hij tot nu toe heeft gedaan. Als wij voor het oog van
de HEER, onze God, deze geboden altijd naleven, zoals hij ons heeft opgedragen, zal het ons ten goede
worden aangerekend.’

We zingen: “God heeft het eerste woord”
(Lied 513: vers 1 t/m 4)

Jozua 1:1-9
Opdracht van de HEER aan Jozua
Na de dood van Mozes, de dienaar van de HEER, zei de HEER tegen Jozua, de zoon van Nun en de
rechterhand van Mozes: ‘Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om met heel dit
volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond
dat jullie zullen betreden geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van
de woestijn tot aan de Libanon, en van de grote rivier, de Eufraat, met het land van de Hethieten, tot
aan de Grote Zee in het westen. Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik
Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees
vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal
geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb. En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de
wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele
manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment terzijde en
verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat
je onderneemt voorspoedig verlopen. Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door
niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.’

Muziek
Hosea 11:1-11
Toen Israël nog een kind was, had ik het lief;
uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen.
Zouden zij niet naar Egypte terugkeren,
zou Assyrië niet over hen heersen,
nu zij weigeren naar mij terug te keren?
Het zwaard zal huishouden in hun steden
en hun orakelpriesters neerhouwen
om alles wat ze hebben uitgebroed.
Mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw jegens mij.
Al roepen ze tot mij, de Allerhoogste,
ik zal hun lot niet verlichten.
Ach Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven?
Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël?
Zou ik je prijsgeven als Adma,
je laten ondergaan als Seboïm?
Mijn hart wordt verscheurd,
door barmhartigheid word ik bewogen.
Ik zal mijn toorn laten varen
en Efraïm niet opnieuw te gronde richten.
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Want God ben ik, en geen mens,
ik ben in jullie midden, ik ben heilig,
ik zal niet meer in woede ontsteken.
De HEER zal brullen als een leeuw en zij zullen hem weer volgen.
Wanneer hij brult, keren ze schuchter terug van overzee,
als bange vogeltjes komen ze uit Egypte,
als duiven uit Assyrië.
Dan laat ik hen weer wonen in hun eigen huis
– zo spreekt de HEER.

We zingen: “Die chaos schiep tot mensenland”
(Lied 322: vers 1 t/m 3)

Jona 2: 1-10
De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de
vis. 2Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden:
‘In mijn nood roep ik de HEER aan
en hij antwoordt mij.
Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp –
u hoort mijn stem!
U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee.
Door kolkend water ben ik omgeven,
zwaar slaan uw golven over mij heen.
Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen.
Maar eens zal ik opnieuw
uw heilige tempel aanschouwen.
Het water stijgt tot aan mijn lippen,
muren van water storten op mij neer,
zeewier om mijn hoofd verstikt mij.
Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen,
naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit.
Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog,
o HEER, mijn God!
Nu mijn levensadem mij verlaat
roep ik u aan, HEER,
en mijn gebed komt tot u
in uw heilige tempel.
Zij die armzalige afgoden vereren,
verlaten u, trouwe God.
Maar ik zal mijn stem in dank verheffen
en u offers brengen;
mijn geloften los ik in.
Het is de HEER die redt!’

We zingen: “Zijt Gij mijn God”
(Lied 155: vers 1 t/m 9)
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Lukas 24:1-12
Het lege graf
Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie
die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten
ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden
door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom
zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u
gezegd heeft toen hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en
moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Ze
keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. De
vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus,
en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd,
maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en rende naar het
graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol
verwondering over wat er gebeurd was.

v. De Heer is opgestaan
g. Hij is waarlijk opgestaan!
v. Halleluja
We zingen (staande): “Ik zeg het allen, dat Hij leeft”
(Lied 642: vers 1, 2, 5, 6 & 8)

DOOPGEDACHTENIS

(we stellen ons op rondom de doopvont)

Het water wordt in de vont gegoten
Doopgebed
Doopvragen
Wilt u de Heer onze God dienen
en naar zijn stem horen;
wilt u zich verzetten tegen de machten
die als goden over ons heersen;
wilt u zo leven in het licht van de opgestane
in de vrijheid van Gods kinderen?
Ja dat wil ik.

We zingen: “Geloofsbelijdenis” (Lied 455)
(we gaan terug naar onze plaats)
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GEBEDEN
Gebeden - stilgebed - Onze Vader
We zingen (staande): “U zij de glorie, opgestane Heer”
(Lied 634: vers 1 & 2)

Zegen

Medewerking:
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Diaken:
Voorlezer:
Muziek:

ds. Werner Pieterse
Elly Merckel
Chris Aalbersberg
Ilse Meester
Nico Hovius
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