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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam 
 

DAGERAADSVIERING 
zondag 4 april 2021 
6.30 uur 

 

bij Lezingen en Liturgie 
Kleur: wit 
 

Het vieren van de Paasnacht kent verschillende vormen. Eén van die vormen 
begint met een wake die de hele nacht kan duren. De viering van de opstanding 
vindt dan plaats bij het aanbreken van de dag. Wij hebben dit jaar – mede door de 
avondklok – voor deze vorm gekozen, waarbij de wake zich beperkte van 19.00 tot 
20.00 uur. Nu zijn we bij zonsopgang, het aanbreken van de nieuwe dag, samen- 
gekomen voor de opstanding. 
 

Hoewel opgesplitst in twee momenten, komen ook nu alle aspecten van de 
paasviering samen: lijden, sterven en opstanding. Het is het hoogtepunt en de 
afsluiting van de drie dagen van Pasen. Aan het gebeuren van de paasnacht is heel 
het christelijk geloof ontsprongen.  
 

Op deze morgen verkondigen we de verrijzenis van de Heer en ontsteken we de 
nieuwe Paaskaars (6.30 uur). We brengen het licht in de kerk, gedenken onze doop 
en vieren de Maaltijd van de Heer. U kunt ieder moment aansluiten of weer 
huiswaarts keren. De liturgie houden we zo met elkaar gaande.  
  



2 

 

Buiten bij het Paasvuur 

De verkondiging van de Verrijzenis 
 

voorganger Eeuwige God, Schepper van hemel en aarde, 
Gij hebt het licht dat door U is geschapen 
bestemd om vooruit te wijzen naar U, 
naar uw lichtende waarheid, 
naar uw liefde en uw goedheid. 
Gij hebt tot de duisternis gesproken 
en er was licht. 
In de vuurzuil zijt Gij uw volk voorgegaan 
door duisternis en woestijn. 
Wij loven U omwille van het vuur 
van uw nabijheid. 
Amen. 

 

lezing Marcus 16:1-8 
 

voorganger houdt de Paaskaars vast 
 

voorganger Christus, gisteren en heden, 
Begin en Einde – Alfa en Omega, 
Hem behoren tijd en eeuwigheid, 
heerlijkheid en heerschappij, 
in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

 

nadat de paaskaars is aangestoken, vervolgt de voorganger: 
 

Het licht van Christus 
die in heerlijkheid verrezen is, 
moge de duisternis 
uit ons leven verdrijven. 
 

De nacht is voorbijgegaan, 
de dag is aangebroken: 
de zon der gerechtigheid 
gaat over ons op. 
Amen. 
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intocht van het licht 
 

allen trekken achter de paaskaars de lege kerk binnen 

 
Licht van Christus.  
Heer, wij danken U. 

 
Licht van Christus.  
Heer, wij danken U. 
 
Licht van Christus.  
Heer, wij danken U. 

 
allen ontsteken hun kaars aan de paaskaars 

en gaan staan bij de stoelen in het schip 

 
lof van het licht 

 
De paaskaars wordt op de kandelaar geplaatst.  

 
Paasjubelzang Laat juichen heel het hemelkoor van eng’len 

laat juichen om die grote Koning, 
Juichen om de overwinning! 
Laat de trompetten klinken in het rond! 
Vol vreugde zij ook de aarde, 
omstraald door zulk een heerlijkheid! 
De glorie van de eeuwige Koning! 
 
Heel de aarde zij vol vreugde, 
daar alle duister thans verdreven is. 
Vol luister straalt de kerk van God op aarde, 
en juichend klinken paasgezangen. 
Laat ook onze eigen tempel 
luide weerklinken van ons jubellied. 
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Laat juichen heel het koor van Gods gemeente, 
laat juichen om zo’n grote Koning. 
Juichen om de overwinning! 
Laat de trompetten klinken in het rond! 
 
Verheft uw hart. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Ja, Gij zijt onze dankbaarheid waardig, 
Vader en Heer van al wat bestaat. 
Met hart en ziel zingen wij uw lof 
om Jezus Christus uw Zoon, 
wiens bloed ons vrijheid en vergeving heeft gebracht. 
Hij is het Paaslam, dat tot redding van Gods volk 
in deze nacht voor ons geofferd is. 
In deze nacht trok Israël uit Egypte 
en ging droogvoets door de Rode Zee. 
In deze nacht wees een stralend licht de weg, 
het licht dat alle duisternis verdrijft. 
In deze nacht heeft Jezus Christus 
de ketenen van de dood verbroken 
en is Hij als overwinnaar uit de doden opgestaan. 
 
Hoe goed zijt Gij, Heer God, 
hoezeer hebt Gij ons liefgehad. 
Gij hebt uw Zoon gegeven voor onze bevrijding, 
zijn dood heeft onze schuldigheid doorkruist, 
ons lot heeft Hij ten goede gekeerd. 
Dit is de heilige nacht, 
waarin duisternis wijkt en zonde wordt vergeven, 
vreugde komt voor droefheid, 
een gelukkige nacht, 
waarin God en mensen elkander vinden. 
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Heilige Vader, aanvaard in deze glorierijke paasnacht 
het loflied dat de kerk U toezingt 
nu zij haar licht heeft ontstoken. 
Laat dit licht onverminderd schijnen, 
morgen en alle dagen 
in alles wat wij doen, 
in heel ons leven. 
Laat het zijn als de verrezen Christus, 
de morgenster, die, eens verrezen, 
nu nimmermeer zal ondergaan. 
 
Wij bidden U, Heer, die ons geschapen heeft, 
Geef vrede in onze dagen, 
laat de vreugde van dit paasfeest 
voor ons een blijvende vreugde zijn 
door Jezus Christus, uw Zoon onze Heer. 
 
Laat juichen heel het koor van Gods gemeente, 
laat juichen om zo’n grote Koning. 
Juichen om de overwinning! 
Laat de trompetten klinken in het rond! 
 

Doopgedachtenis 
 

De doopvont staat in het midden in het schip.  

Psalm 42 
 

1. Evenals een moede hinde  
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
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7. Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 

 
voorganger Broeders en zusters, 

de apostel Paulus schrijft: 
‘Weet gij niet dat wij allen 
die in Christus gedoopt zijn 
in zijn dood gedoopt zijn? 
Met Hem zijn wij begraven 
door de doop in de dood 
opdat, gelijk Christus 
uit de doden is opgewekt, 
door de majesteit des Vaders, 
zo ook wij in nieuwheid des levens 
zouden wandelen.’ 
Laat ons dan, 
tezamen met de kerk van alle tijden en plaatsen 
  
met de apostelen en martelaren, 
met alle heiligen die ons in geloof zijn voorgegaan 
en met heel de schepping die zucht in barensnood, 
roepen tot de levende God 
om zijn ontferming en genade. 
 
Heer, ontferm U 
Christus, ontferm U 
Heer, ontferm U 
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doopgebed 
De diaken giet water in de doopvont.  

De paaskaars wordt van de kandelaar geheven en bij de doopvont gehouden.  

 
 

De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Verheft uw harten. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Laten wij danken de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Ja, waardig zijt Gij, heilige, eeuwige, 
die Heer van alle machten zijt, 
onze dank te ontvangen, 
want de grote vloed over de wereld, 
dat is wat wij vrezen 
als een rechtvaardig oordeel; 
maar Gij zijt de God van Noach 
en van het behoud voor alle schepselen. 
De grote afgodische macht, 
de vijand van uw kinderen, 
hebt Gij doen ondergaan 
in de Rode Zee der bevrijding, 
maar Israël, uw volk, 
hebt Gij door alle diepte heengeleid. 
Gij hebt door de doopgang van uw Zoon, 
die onze Heer is, 
ook de doodsjordaan geheiligd, 
en alle water dat ons overstelpt 
reinigt Gij tot een overvloed van heil; 
zo bidden wij dan: 
Heer, ontferm U! 
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Ontferm U, Heer, over uw gemeente, 
uw liefde is onpeilbaar 
en uw ontferming grondeloos; 
wil ons aanzien in genade 
en door uw heilige, scheppende Geest 
inlijven bij uw Zoon, de Mens van Pasen. 
 

Laat zo heel uw gemeente 
met de Messias mee 
begraven zijn 
in de doodsdiepte van zijn Pascha; 
laat heel uw gemeente 
met de Messias mee 
tot een nieuw leven opstaan; 
laat heel uw gemeente 
het messiaanse kenmerk dragen, 
veldteken van uw Koninkrijk, 
en laat haar leven 
al haar dagen 
onze Voorganger achterna, 
met waar geloof 
en goede hoop 
en met vurige liefde, 
herboren uit water en heilige Geest. 
 

de paaskaars wordt in het water gedompeld 

 
Wij bidden U, 
laat de levenskracht van de heilige Geest 
als een storm over dit water gaan, 
zodat allen die door de doop 
samen met Christus zijn begraven 
ook met Hem 
uit het graf zullen opstaan en leven. 
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Ja, laat ons allen eens 
om uwentwil getroost 
en zonder schrik 
dit leven verlaten, om in te gaan 
en te verschijnen voor 
de Messias op zijn rechterstoel 
ten laatsten dage. 
Zo bidden wij door Hem, 
Jezus de Heer, 
die met U, Vader, 
en de heilige Geest, 
onze enige God, 
leeft en regeert in eeuwigheid. 
Amen. 

 
De paaskaars wordt op de kandelaar teruggezet. 

 
verzaking en geloofsbelijdenis 

 
Broeders en zusters, 
in de doop zijn wij met Christus begraven 
om met Hem ten leven te worden opgewekt. 
Daarom vraag ik u 
die in deze nacht uw doop wilt gedenken, 
uw stem te verheffen en mij antwoord te geven: 
 

Wilt u de HEER uw God dienen 
en naar zijn stem alleen horen? 
Ja, dat wil ik. 
 

Wilt ge u verzetten tegen alle machten 
die als goden over ons willen heersen? 
Ja, dat wil ik. 
 

Wilt u ieder slavenjuk afwerpen 
en leven in de vrijheid van Gods kinderen? 
Ja, dat wil ik. 
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Schaamt u dan niet de Christus te belijden, 
want het evangelie is een kracht Gods 
tot behoud van ieder die gelooft; 
en antwoordt in gemeenschap 
met de kerk van alle eeuwen: 
 

Gelooft u in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde? 
Ja, ik geloof. 
 

Gelooft u in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald in het rijk van de dood, 
op de derde dag opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel, 
en zit aan de rechterhand van God,  
de almachtige Vader, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden? 
Ja, ik geloof. 
 

Gelooft u in de heilige Geest; 
gelooft u de heilige katholieke Kerk, 
de gemeenschap der heiligen; 
de vergeving der zonden, 
de opstanding des vleses en het eeuwige leven? 
Ja, ik geloof. 

 
Doopgedachtenis korte inleiding 
 

wie wil kan met water uit de doopvont een kruisje slaan 

 
stilte  



11 

 

 Moge de almachtige God, 
de Vader van onze Heer Jezus Christus, 
die ons heeft doen herboren worden 
uit water en heilige Geest 
en ons vergeving heeft geschonken van onze zonden, 
ons door zijn genade bewaren 
tot eeuwig leven in Christus, onze Heer. 
Amen. 

 
orgelspel 

Wij verplaatsen naar het koor 
allen gaan zitten 

De Maaltijd van de Heer 
 
voorbede na iedere intentie: …...  
 

zo bidden wij: 
God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Halleluja. 

 
vredegroet De vrede van de Heer zij altijd met u. 

en met uw Geest. 
Wenst elkaar de vrede.  (met een knikje) 

 

gebed  Sterke God, 
over de gaven  Gij hebt uw Zoon opgewekt uit de dood. 

In Hem vernieuwt Gij heel uw schepping. 
Wij bidden U dat wij in deze gaven van brood en wijn 
Hem herkennen mogen 
als de opgestane Heer, 
die heerst over leven en dood, 
vandaag en alle dagen, 
tot in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
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Tafelgebed  De Heer zij met u. 
En met uw Geest. 
Verheft uw harten. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 
 U komt onze dank toe…. 

 ……en roepen wij uit alle macht: 
 

 Heilig, heilig, heilig,  
o Heer van alle machten, 
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge! 
 

Gezegend Hij die komt  
in de naam van de Heer! 
Hosanna in den hoge! 
 
Gezegend zijt Gij, God onze Vader…. 
……….tot mijn gedachtenis”  
 
Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren  
totdat Hij komt. 
 
…… 

 Bidden wij tot God onze Vader 
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft: 

 ONZE VADER......  
de klok in de vieringtoren wordt geluid 
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Agnus Dei  Lam God, dat wegneemt de zonder der wereld, 
ontferm U over ons. 
Lam God, dat wegneemt de zonder der wereld, 
ontferm U over ons. 
Lam God, dat wegneemt de zonder der wereld, 
Geef ons uw vrede. 

 
communie wij spreken de volgende woorden nu al uit 

en niet meer bij het uitreiken van brood en wijn. 
 

Het lichaam van Christus, brood uit de hemel. 
Amen. 
Het bloed van Christus, wijn van het koninkrijk. 
Amen. 

 
u kunt bij het naar voren gaan uw gaven voor kerk en 
diaconie in het mandje doen. 
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 
Laurenspastoraat Rotterdam 
s. v. p. vermelden ‘datum en rondgang’. 

 
Tafelmuziek   Psalm 138, Constantijn Huijgens 

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo,  
quoniam audisti verba oris mei. 
In conspectu angelorum psallam tibi; 
adorabo ad templum sanctum tuum,  
et confitebor nomini tuo   

 
vertaling:  

Ik wil u loven met heel mijn hart,  
voor u zingen onder het oog van de goden,  
mij buigen naar uw heilige tempel,  
uw naam loven om uw liefde en trouw.  
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dankgebed Heer, laat over ons uw Geest van liefde komen. 
Maak allen één van hart 
die zich met U verbonden weten 
en verzadig hen met de gaven 
die Gij in deze paasviering hebt geschonken. 
Door Christus, onze Heer. 
Amen. 

 
allen gaan staan 

 

Zending en zegen 
 
Gaat heen in de vrede van de Heer. Halleluja. 
God zij lof en dank. Halleluja. 
 
 

Slotlied Psalm 150  
 

1. Loof, God, loof Hem overal. 
Loof de Koning van ’t heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Loof de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
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in deze dienst: 
 

Voorgangers ds. Harold Schorren, ds. Bernard van Verschuer 
Ouderlingen 
Diaken 

Marco Hoogerbrugge, Marianne Amelink 
Wim de Jong 

Soliste Mirjam van den Hoek 
Orgel 
Camera  

Niels de Klerk 
Renske Wassink 

 

Vanmorgen:  
Pasen, zondag 4 april, 10.30u . gezamenlijke viering LP en MKOG 

uitsluitend te volgen via het YouTube-kanaal van Kerken in de Laurens. 

 
 
Agenda komende vieringen: 
  6 april 12.15u. GEEN Alledagkerk  
 

11 april             9.00u. vroegdienst, vg. ds. Helene Perfors 
  

 10.30u. Schrift en Tafel, Laurenspastoraat 
 vg. ds. Hanna Rijken 
    

   19.00u. Jom HaSjoa 
   Uitsluitend te volgen via YouTube 
 
13 april 12.15u. Alledagkerk, vg. ds. Bert Kuipers   

 

18 april             9.00u. vroegdienst, vg. ds. Judith van der Vis 
  

 10.30u. dienst Maaskant Open Grenzen,  
 vg. ds. Nette Falkenburg 

    
 19.00u. cantatedienst, zie laurenscantorij.nl 
 
Iedere vrijdag  12.30u. Gebed voor Vrede en Verzoening  
  (Coventry Prayer) 
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secretariaat Grotekerkplein 27, bezoekadres 101 
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