Dageraadsviering 1e paasdag

Thema: Het wordt licht
Woorden van welkom
We zingen lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen
Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan
koud, een voor een, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij alleen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
Gebed
Lezing Genesis 1: 1-27

Lezing Exodus 14: 15-22
We zingen lied 513 God heeft het eerste woord
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
Het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin
Lezing Jesaja 55: 1-9
We zingen Licht dat ons aanstoot in de morgen
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zo lang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Tekst: het wordt licht
Nieuwe Paaskaars wordt aangestoken
We gaan naar binnen, nemen een kaarsje mee
en gaan zitten voor de avondmaalstafel
Koster: Licht van Christus
Allen: Halleluja!
Koster: Licht van Christus
Allen: Halleluja!
Koster: Licht van Christus

Allen: Halleluja!
Koster: De Heer is waarlijk opgestaan
Allen: Halleluja!
We delen het licht uit
We zingen lied 139d Heel het duister
Heel het duister is vol van luister door uw licht,
de nacht is als de dag net zo helder
Paasevangelie Lucas 24: 1-11
We zingen lied 642 Ik zeg het allen, dat Hij leeft
Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
Ik zeg het allen,
en de mond van allen zegt het voort,
over ‘t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.
‘t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.
Uitgieten van water in het doopvont
We zingen lied 287 Rond het licht dat leven doet
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede
wie in voor of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden,
bij de Heer zijn wij hier thuis,

kind aan huis.
Rond het water van de doop
komt de Rode Zee ter sprake;
droogvoets, tussen nood en dood
volgen wij een brandend baken:
in het nachtelijke uur
vlamt een vuur.
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen,
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
Gebed
We zingen Lied 634 U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menslijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan
U zij de glorie opgestane Heer
U zij de victorie, U zij alle eer
Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Zegenwens

