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We komen in het donker de kerk binnen. 

Lied: 598 ~ Als alles duister is  

Ter overdenking 

Gebed 

Lied: 65: 1 ~ De stilte zingt U toe, o Here 
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Lezing: Genesis 1 - Genesis 2:4 

Lied: 266: 1 ~ Die ons schiep 
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Lezing: Genesis 2: 5-25 

Lied: 266: 1 ~ Die ons schiep 
zie pagina 3 voor tekst 

Lezing: Genesis 3 
 
Lied:65: 2 ~ De stilte zingt U toe, o Here 

Lezing: Genesis 6: 8-14 en 6: 17-20 

Lied: 266: 1 ~ Die ons schiep 
 zie pagina 3 voor tekst 

!4



Lezing: Exodus 3: 7-8a 
 
Lied: 65: 5 en 6 ~ De stilte zingt U toe, o Here 

6. Gij kroont het jaar van uw genade. 
Waar Gij getreden zijt 
tooit de woestijn zich met een wade, 
de heuvels zijn verblijd. 
De weidegrond is wit van schapen,  
het dal van koren blond. 
Dit is het land door U geschapen, 
uw lof schalt in het rond. 
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Lezing: Jesaja 53:1 en 5-8 

Lied: 65: 3 ~ De stilte zingt U toe, o Here 

Ter overdenking 
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Lied: Bij God ben ik geborgen  
Taizé 83 (u kiest in welke taal u graag wilt zingen) 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. 

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: van Hem alleen mijn heil. 
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem. 

Lezing: 1 Korinthe 13 

Lied: Stil, mijn ziel wees stil  
Opwekking 717 

Stil mijn ziel wees stil en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds, Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 

-refrein- 

Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af, 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild, 
tegen de pijlen van verleiding. 

-refrein- 

Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los, 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht, 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 

-refrein- 
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-refrein- 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. 
Vredevorst, vernieuw, 
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen.



Lezing: 1 Korinthe 15: 35-49 
 
Lied: 517: 1, 2, 3 en 5 ~ Christus, uit God geboren 

2. Gij, als een mens geboren, 
vervult voor ons de tijd. 
Nooit gaan wij meer verloren 
voor God in eeuwigheid. 
De dood mag niets meer hopen. 
Nu zich de hemel opent 
toont gij ons Gods beleid.  

3. U kennen doet ons bloeien, 
uw liefde doet ons goed. 
Wanneer wij in U groeien 
smaakt elke dag ons zoet. 
Wij dorsten heel ons leven 
om ons aan U te geven. 
Kom ons dan tegemoet! 

5. Wij sterven aan uw goedheid, 
die ons het leven geeft. 
De oude mens moet heengaan, 
de nieuwe Adam leeft. 
Vernieuw ons doen en denken, 
dat wij ons aan U schenken, 
ons hart al bij U leeft. 
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Ter overdenking 

Lezing: Romeinen 6: 1-13 
 
Lied: 351: 1 ~ In U zijn wij begrepen 

Doopgedachtenis 

Vanouds was men gewoon de Paasnacht wakend door te brengen, 
wachtend op het licht dat het duister van de dood verdrijft. 

In de Paasnacht werd van oudsher ook gedoopt. 
Wanneer we al gedoopt zijn, worden we nadrukkelijk herinnerd aan 
onze doop. 
We zijn door de doop met Christus verbonden.  
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Ons oude leven is met hem begraven.  
Wij mogen opgewekt met hem door ons leven wandelen. 

Dit is de nacht waarin wij gedenken 
dat wijzelf ook door de doop van de dood zijn bevrijd 
en opgewekt tot een nieuw leven. 

we gaan staan 
V:  Lieve gemeente, 

beseft u dat u in de doop bent aangeraakt 
door Gods liefde en trouw? 

A:  JA, DAT BESEFFEN WIJ. 
V:  U die gedoopt bent 

gelooft U dat de God van Israël en van Jezus Christus 
met zijn licht het duister wil verdrijven 
en voor ons mensen  
steeds weer een nieuwe toekomst openen wil? 

A:  JA, DAT GELOVEN WIJ. 
V:  U allen die gedoopt bent, 

belooft u zich in het leven te verzetten 
tegen alles wat de liefde van God wil ontkrachten? 

A:  JA, DAT BELOVEN WIJ.  

Ieder die gedoopt is en de doopgelofte wil hernieuwen, 
mag naar voren komen… 

Lied: 351: 2 en 3 ~ In U zijn wij begrepen 
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3. Die dood van één voor allen 
werd vruchtbaar in de tijd,  
het zaaizaad is gevallen, 
het loopt op oogsten uit.  
De zondvloed is voorbij, 
ziedaar de nieuwe oever, 
een duif koert in het lover, 
dit is de overzij. 

Gebed, afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader 

Onze Vader  
die in de hemel zijt 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome, 
uw wil geschiede  
in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen 
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Lied bij het weggaan: 259 ~ Zend ons een engel in de nacht 

2. Zend ons een engel ieder uur 
dat ons ontvoert van U vandaan, 
wanneer wij voor de blinde muur 
van uw geheime plannen staan. 

3. Zend ons een engel met uw licht 
in onze slaap, de metgezel 
die troost brengt met het vergezicht 
van God met ons, Emmanuel. 

4. Zend ons in hem de zekerheid 
dat U ons zelf bezoeken zult 
en bij ons wonen in uw tijd, 
en leer ons wachten met geduld. 

We verlaten in stilte de kerk. 

Vieringen gedurende de Stille week 
Paaszondag 21 april  10:15-11:30 uur De Opstanding 
 

U kunt deze kerkdienst nogmaals beluisteren op smartphone, I-pad, 
laptop of PC via www.pkn-oisterwijk.nl, rechtsboven bij gemist. Hier 
vindt u ook de liturgie van deze dienst.
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