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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam 
 

PAASWAKE 
zaterdag 16 april 2022 
22.30 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.  
 

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 ontsteken verkondigen we de verrijzenis van de Heer en ontsteken 
we de nieuwe Paaskaars. We brengen het licht in de kerk, gedenken onze doop en 
vieren de Maaltijd van de Heer. Tussendoor lezen we woorden en zijn stil in 
meditatie en gebed. U kunt ieder moment aansluiten of weer huiswaarts keren. 
De liturgie houden zo met elkaar gaande.  
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er brandt niet meer licht dan noodzakelijk 

Opening 
allen gaan staan 

 

cantorij  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 
 
zingen Psalm 33:2  
 

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. 

 
2e lezing Genesis 22:1-18 
 
zingen Psalm 16a 
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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 
 
zingen Lied 151: 1 
 
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. 
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4e lezing Jesaja 54:4-14 
 
zingen Psalm 30: 1 en 2 
 

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 
 
zingen lied 382 
 

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. 
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6e lezing Ezechiël 36:24-28 
 
zingen Psalm 51a 
 
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 
 
zingen Psalm 126a 
 
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. 
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orgel/cantorij 
  

schaalcollecte  bestemd voor de Voedselbank Crooswijk 
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 
t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam 
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 

 s. v. p. vermelden ‘schaal’ 
 

 
Als u wilt doneren via de betaalapp 
Givt, kunt u gebruik maken van 
nevenstaande QR-code (collecte 2). 
 

 

 
Morgen om 6.30 uur komen we weer samen bij de ingang van de kerk 

 

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

in deze dienst: 
Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderling Marianne Amelink 
Diaken  Monique de Jong 
Laurenscantorij Wiecher Mandemaker 
Orgel  Hayo Boerema 
Ontvangst Sija Burggraaf, Henk Tiller  
Schaalcollecte Willem de Jong 
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Agenda komende vieringen: 
 
Paasochtend 17 april   6.30 u. Dageraadsviering  
Pasen, zondag 17 april        10.30u.  Gezamenlijke viering LP en MKOG 
  19.00u.  Bachorgelvespers 
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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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