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Paaswake 16 april 2022 - 21.00 uur     ******       Protestantse gemeente Boxtel 

organist:   Hans van der Haagen                                                                                                                             

lector:    Ria Bertram,  

voorzanger:   Clemens Kraemer,   

ouderling van dienst:  Thea van 

Leenen,                                                                                                       voorganger:   drs Werner 

van de Wouw, em. geestelijk verzorger, Nuenen 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

In stilte komen mensen binnen 
- voorganger en ouderling zitten in de kerk bij de gemeente 
 

Gedicht (lector) 

Lied: 592: Stil ligt de tuin rondom het witte graf 

1e lezing: psalm 126 (lector) 

 

Lied 126a: Als God ons thuisbrengt (met voorzang) 

voorganger en ouderling gaan via zijuitgang met paaskaars naar hoofdingang 

 

lezing: Ex. 14, 15-15,1a (lector) 

de koster dempt het licht in de kerk 

(Clemens begint met het lied : Wachters van de morgen) 

De terugkeer van het woord en het licht 

De Paaskaars wordt vanaf de hoofdingang binnen gebracht (door voorganger en ouderling)                                                                               

gezongen: Lied 594: Wachters van de morgen: cantor: solo en koor deel                                                   

cantor zingt voor en beantwoord door allen: Licht van Christus (driemaal) 

Paaskaars symbool van NIEUW BEGIN 
 

Dialoog: jongere met oudere (? en lector) 

jongere: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 

 

oudere: Deze nacht is anders dan andere nachten ..... 

 

lied 356: O God die uit het water (couplet 1, 3, 6 en 7) 
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3e lezing: N.T. Joh. 20, 1-18 (voorganger) 

lied 986: De oorsprong van leven en licht (1e couplet voorgezongen door Clemens en  overige 

coupletten door allen) 

Verkondiging 

muzikaal intermezzo 

Doopvont wordt met water gevuld 

voorganger: korte tekst 

 

Mensen komen naar voren en tekenen zich met het doopwater 

ondertussen Muziek: orgel 

 

Hernieuwing doopbelofte                                                                                                                           

voorganger: korte   tekst                                                                                                                                                             

 

allen: Ja dat beloof ik 

lid van ambtsgroep pastoraat: door Magriet Haverkamp,   

  

allen: Wij zijn dankbaar voor die inzet en beloven ons ook voor hen in te zetten. 

namens gemeenteleden: door Ria Betram 

 

allen: Wij zijn hier blij en dankbaar om en steunen jullie 

lid van de ambtsgroep diaconie:  door John Gergis,   

 

allen: Wij zijn dankbaar voor die inzet en beloven daar van harte aan mee te werken. 

 

Lid van de kerkenraad: door Thea van Leenen 

 

allen: Wij zijn dankbaar voor die inzet en beloven onze levenswijze op het evangelie af te stemmen. 

 

voorganger: Gelooft gij in God de vader de schepper van al het leven?  

Lied: 305: Alle eer en alle glorie (couplet 1) 

voorganger: Gelooft gij in Jezus, de veelgeliefde Zoon van God, onze Heer 

Lied: 305: Alle eer en alle glorie (couplet 2) 

voorganger: Geloofd gij in de h. Geest, die ons inspireert en bemoedigt? 

Lied: 305: Alle eer en alle glorie (couplet 3) 



 

3 
 

Dankgebed 

Voorbeden (acclamatie 368f: God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja) 

Stil gebed 

Onze Vader 

Inzameling of aankondiging daarvan en uitdelen kaarsjes 

Slotgebed 

Slotlied 608: De steppe zal bloeien 

 

Wegzending en doorgeven van het licht                                                                                                                 

 

Zegen 

 

Afgesloten met gezongen  

 

 
 

 


