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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam 
 

PAASWAKE 
zaterdag 3 april 2021 
19.00 uur 

 

bij Lezingen en Liturgie 
Kleur: rood 
 

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 kiezen dit jaar – mede door de 
avondklok – voor deze vorm, waarbij de wake zich beperkt tot de zaterdag van 
19.00 – 20.00 uur. En we komen op zondag om 6.30 uur samen voor de kerk 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.  
 

Vanavond, in de wake lezen we uit Tora en Profeten over de grote werken Gods; 
schepping en uittocht, terugkeer uit ballingschap, beenderen die opstaan. 
 

Morgenvroeg 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 
(7.00 uur) en vieren de Maaltijd van de Heer (8.00 uur). Tussendoor lezen we 
woorden en zijn stil in meditatie en gebed. U kunt ieder moment aansluiten of 
weer huiswaarts keren. De liturgie houden we zo met elkaar gaande.  

er brandt niet meer licht dan noodzakelijk 
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Opening 
allen gaan staan 

 

soli  Wachters op de morgen 
 Liedboek 594, deel 1 
 

Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht? 
Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood! (3x) 

Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan! 

 

allen gaan zitten 

 

De lezingen 
 

1e lezing Genesis 1:1-5 
 
Psalm Psalm 33:6-9 
 

Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, 
door de adem van zijn mond het leger der sterren. 
Hij verzamelt het zeewater en sluit het in, 
hij bergt de oceanen in schatkamers weg. 
Laat heel de aarde vrezen voor de HEER, 
en wie de wereld bewonen hem duchten, 
want hij sprak en het was er, 
hij gebood en daar stond het. 

 
gebed Laat ons bidden. 

… gebedsstilte … 
 

HEER God, wonderbaarlijk hebt Gij alles geschapen  
en wonderbaarlijker nog de mens verlost. 
Schenk ons dan, bidden wij, een waakzaam oog 
om uit te zien naar uw nieuwe schepping, 
zodat wij delen in de eeuwige vreugde. 
Door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
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2e lezing Genesis 22:1-18 
 
soli Leer ons Heer, wat de weg is ten leven 

Psalm 16a 
 

Refrein:  
Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven. 
Halleluja, halleluja. 
 
1. Hoed mij, God, bij U zoek ik toevlucht; 
tot de Heer spreek ik: ‘Gij zijt mijn Heer.’ 
O Heer, Gij mijn erve, mijn beker, 
Gij handhaaft mijn erfgoed voor mij. 
Refrein 
 
2. Ik zegen de Heer om zijn leiding: 
zelfs des nachts vermaant Hij mijn geweten. 
Ik blijf op de Heer zien, bestendig; 
staat Hij naast mij, ik kom niet ten val. 
Refrein 
 
3. Wel mag mijn hart zich verheugen,  
wel mag mijn geest zich verblijden:  
mij komt het niet te na – ik ben veilig. 
Want Gij geeft mij niet prijs aan de dood,  
geen graf geeft Gij uw vrome voor ogen. 
Refrein 
 
4. Gij leert mij wat de weg is ten leven, 
de volheid der vreugde waar Gij zijt: 
heerlijkheid, in uw schutse, voor immer. 
Refrein 
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gebed Laat ons bidden. 
... gebedsstilte ... 
 

God, die uw verbond bewaart 
van geslacht tot geslacht, 
uw uitverkoren dienaar Abraham 
gehoorzaamde vol vertrouwen aan uw roepstem 
en verheugde zich in uw belofte 
dat in hem alle geslachten der aarde  
gezegend zouden zijn. 
Doe ons delen in dat vertrouwen, 
opdat ook in ons uw beloften worden vervuld. 
Door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 

 
 
3e lezing Exodus 14:15 - 15:1a 
 

orgel improvisatie Lied 151  
 wij lezen in stilte mee 
 

1. Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag; 
het komt aan de dag. 
Zijn hand is verheven, zijn hand die bevrijdt, 
zijn hand die zijn volk heeft geleid. 
De God onzer vaadren wordt heerlijk bekend. 
Wij prijzen zijn naam in zijn heilige tent. 
Hij heeft ons verlost en Hij ging met ons mee 
en wie ons vervolgden wierp Hij in de zee 
met vliegende vaandels en blinkende zwaarden, 
met wagens en paarden. 
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5. Ik zing voor de Heer. Hij is koning voor goed 
en dwars door de vloed 
geleidt Hij de zijnen. Zijn goddelijk spoor 
gaat zelfs in de zee niet teloor: 
de zee van zijn toorn die de zonden verzwelgt, 
het water en bloed dat de zonden uitdelgt. 
Zo gaat het van doodszee naar levensjordaan, 
en zingende moeten het water in gaan 
met slaafse ellende en vorst'lijke waarde 
de mens der aarde. 

 
gebed Laat ons bidden. 

... gebedsstilte ... 
 
God, onze Verlosser, 
Gij hebt het roepen van uw volk gehoord 
en uw dienaar Mozes gezonden 
om het weg te roepen uit de slavernij. 
Bevrijd ook ons van de tirannie van zonde en dood 
en breng ons onder geleide van uw Geest 
naar het land dat Gij ons hebt beloofd. 
Door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 

 

 
4e lezing Jesaja 54:4-14 
 
solo Psalm 30: 1 en 2 
 

1. Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd 
dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd! 
Mijn God, om hulp riep ik U aan, 
en Gij schonkt mij dit nieuw bestaan! 
Het donker doodsrijk met zijn dreiging 
werd tot een schaduw die voorbijging. 
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2. Heft tot zijn eer een lofzang aan, 
gij die den Heer zijt toegedaan. 
Zijn gramschap duurt een kleine tijd, 
een leven zijn goedgunstigheid. 
Die wenend 's nachts is neergezegen 
gaat met gejuich het zonlicht tegen. 

 
gebed Laat ons bidden. 

... gebedsstilte ... 
 
Barmhartige God, 
vermeerder tot eer van uw Naam 
wat Gij aan onze vaderen hebt beloofd 
omwille van hun geloof. 
Maak de kinderen van de belofte talrijk 
door de genade van het kindschap, 
zodat de gemeente van uw Zoon in vervulling ziet gaan 
wat de profeten vanouds 
zonder te twijfelen hebben geloofd. 
Door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 

5e lezing Jesaja 55:1-11 
 
lofspraak Jesaja 12 
 

Op die dag zul je zeggen: 
‘Ik zal u loven, HEER. 
U bent woedend op mij geweest, 
maar uw toorn is geweken, u troost mij. 
God, hij is mijn redder. 
Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, 
want de HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, 
hij heeft mij redding gebracht.’ 
Vol vreugde zullen jullie water putten 
uit de bron van de redding. 
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Op die dag zullen jullie zeggen: 
‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. 
Maak alle volken zijn daden bekend, 
verkondig zijn verheven naam. 
Zing een lied voor de HEER: 
wonderbaarlijk zijn zijn daden. 
Laat heel de aarde dit weten. 
Jubel en juich, inwoners van Sion, 
want groot is de Heilige van Israël, 
die in jullie midden woont.’ 

 

gebed Laat ons bidden. 
... gebedsstilte ... 
 

Machtige God, 
door de kracht van uw Woord 
hebt Gij alle dingen geschapen 
en door uw Geest vernieuwt Gij de aarde. 
Geef nu het water dat leven doet 
aan allen die dorsten naar U, 
dat zij overvloedige vruchten 
mogen voortbrengen in uw koninkrijk. 
Door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 

6e lezing Ezechiël 36:24-28 
 
solo God, herschep mijn hart 

Psalm 51a 
 

refrein: 
God, herschep mijn hart, herschep mijn hart, 
maak het zuiver. 
 

1. Wees mij, God, in uw goedheid genadig, 
neem in uw oneindig erbarmen 
mijn overtredingen weg. 
Refrein 
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2. Zuiver mij geheel van mijn zonde, 
reinig mij van wat ik misdeed. 
refrein  
 
3. Verban mij niet: ver van uw aanschijn, 
noch onttrek mij uw heilige Geest. 
refrein 
 

4. Hergeef mij het geluk om uw heil, 
laat bereide gezindheid mijn kracht zijn. 
refrein 

 
gebed Laat ons bidden. 

... gebedsstilte ... 
 
Eeuwige God, 
onuitputtelijke bron van kracht en licht, 
wij bidden U: 
laat heel de wereld ervaren 
hoe Gij opricht wat geknakt is, 
hernieuwt wat doods is en verdord 
en alles herstelt 
door uw trouw en genade. 
Door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 

 
7e lezing Sefanja 3:12-20 
 
solo Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap 

Psalm 126a 
 

Refrein 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
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1. Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: ‘Hun God wonderen.’ 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. Refrein 
 

2. Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 
zoals rivieren in de woestijn 
die als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
 

Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij terug met zijn schoven. Refrein  

 

gebed Laat ons bidden. 
... gebedsstilte ... 
 

Trouwe God, 
Gij wilt door al wat wet en profeten verkondigen 
ons bemoedigen en versterken. 
Geef, bidden wij, 
dat wij door de volharding en de vertroosting 
die de Schrift ons schenkt, 
op uw belofte blijven hopen en vertrouwen. 
Door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 

 

soli Wachters op de morgen 
 Liedboek 594, deel 1 
 

Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht? 
Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood! (3x) 
Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan! 
 

schaalcollecte  voor werk van het Laurenspastoraat 
 U kunt uw collectebijdrage ook overmaken  
 op IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 
 t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam 
 o.v.v. ‘schaal’ en de datum van de dienst 
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Morgen om 6.30 uur* komen we weer samen bij de ingang van de kerk  

*    deze dienst is te bekijken via het YouTube-kanaal van Kerken in de Laurens 

 

De dienst van 10.30u. is uitsluitend te bekijken via het YouTube-kanaal van Kerken in 

de Laurens 

 
 
 
 
 
in deze dienst: 
Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Solist  Wiecher Mandemaker 
Ouderling Marion Moerman 
Diaken  Coreline Schep 
Ontvangst Annelies en Wim Steenbrink 
Coillecte Arjo Overbeeke 
Orgel  Hayo Boerema 
Camera  Mark Kramer, Niels Tuijn 
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LAURENSPASTORAAT ROTTERDAM 

Laurenspastor ds Harold Schorren (06 - 15 195 149) 

secretariaat Grotekerkplein 27, bezoekadres 101 

  3011 GC  Rotterdam  

bankrekening  NL29 INGB 0002 4012 18 

  t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam  

e-mail:   scriba@laurenspastoraat.nl  

website  www.kerkenindelaurens.nl 

 

CITYPASTOR 

e-mail:  contact@citypastor010.nl 

website:  www.citypastor010.nl  
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