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ORDE VAN DIENST
Achtergrondinformatie Stille Zaterdag
In de liturgie van de paaswake vieren we de kern van ons geloof: Jezus, die gestorven is aan een kruis, is niet in de dood gebleven, maar door God tot nieuw leven opgewekt. De liturgie wil
die overgang van dood naar leven op verschillende manieren tot
uitdrukking brengen, onder meer met het spel tussen licht en
donker. Deze symboliek is één van de eenvoudigste én sterkste
manieren om uit te zeggen wat niet uit te leggen is.
Ons paasfeest heeft diepe wortels in de geschiedenis van Israël.
Het Joodse volk viert elk jaar in de lentemaand het Pesachfeest. Tijdens het Joodse paasmaal wordt de bevrijding uit Egypte herdacht, en wordt het verhaal van de doortocht (pesach betekent
eigenlijk doorgang) door de Rode Zee opnieuw verteld. In Exodus 12 kan je lezen hoe het feest moet verlopen: het paaslam
wordt bij valavond geslacht, en het vlees ervan moet ‘s nachts
worden gegeten, want het is ook ‘s nachts dat God de Heer Israël heeft verlost van de Egyptenaren en dat Hij aan Israël zijn verbondenheid heeft getoond.
Eigenlijk wil de liturgie van de paaswake ons ook zelf de doortocht laten maken. Niet alleen Israël, niet alleen Jezus, zijn door
God door de nacht heen naar het licht gevoerd. De paaswake
wil ons laten ervaren - aan den lijve - dat God ook vandaag met
en voor ons die doortocht maakt. Ze nodigt ons er dan ook op
verschillende manieren toe uit om in de huid van Israël en Jezus
te kruipen, om naar hun verhaal te luisteren en om in dat verhaal
ons eigen leven te lezen. Steeds weer - door het tijdstip van de
viering, de symbolen, de teksten - herkennen we de beweging
van donker naar licht, van dood naar leven, van graf naar verrijzenis.
-------------
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In het donker en in stilte komen we binnen
V:

Wij overdenken wat gebeurd moet zijn.
Achter die grafsteen is gevochten
tussen angst en liefde
hoop en vrees
angst en vrijheid
hemel en hel

Opnieuw stilte
Zingen lied 137: 1 en 4 TT
1.

4.

Uit het duister hier gekomen
mensen van de wereldnacht
Onbestemd verward in dromen
niet vermoedend wie hen wacht –
Zoekend of een woord opgaat
als een ster van dageraad.

Een hart als was,
mijn krachten verdroogd,
mijn tong als een brok in mijn keel.
Ik lig in het stof van de dood, en U
laat me daar...
Toch houd ik uw Naam hoog
bij wie mij lief zijn
en zing ik hoe U
geen verschoppeling minacht,
en niet uw gelaat verbergt.
Ik blijf het herhalen:
Hij hoort wie hem roept!
Allen: Hij hoort wie hem roept!
Zingen Psalm 42: 5 en 7
5.

Laat zijn trouw de dag verblijden
en zijn lied de duisternis.
Tot Hem roep ik in mijn lijden,
die de God mijns levens is:
Vaste grond van mijn bestaan,
waarom ziet Gij mij niet aan ?
Moet ik onder 's vijands slagen
thans dit somber rouwkleed dragen ?

7.

Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Zeg ons dat Gij niet zult slapen,
eerste stem die nimmer zweeg.
Zie de mens door U geschapen,
waarom zijn wij woest en leeg
Als de dood zo zwaar en dicht?
Spreek ons open naar uw licht.

Voorganger: (uit Psalm 22)
Van kinds af aan was U mijn God.
Waarom nu zo ver?
Waar bent U als alles te veel wordt?
Niemand die me helpt...
Als water dat wegloopt
zo val ik uiteen.
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Openingsgebed
Wachtende stilte
Lof van het licht
De diaken brengt de brandende paaskaars binnen
terwijl de gemeente zingt:
Gezang 1: 1 (LvK)
1.
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
Het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

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
De kaars wordt op de standaard gezet en we geven licht aan
elkaar door, lied 286 zingend:
Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.
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Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.
Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt,
dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
Zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.
Verhalen van bevrijding en trouw
VRAAG
Waarom is deze nacht
zo anders dan alle andere nachten?
Waarom slapen we niet?
Antwoord:
Dit is een bijzondere nacht;
de nacht waarin wij gedenken hoe wij mensen aan het licht
zijn gebracht en al duizenden jaren leven van dit licht.
Lezing: Genesis 1: 1-5.
1
In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was
woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest.3 God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was
licht. 4 God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht
van de duisternis; 5 het licht noemde Hij dag, de duisternis
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noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.
Lied 162 (in wisselzang: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen,
4 vrouwen, 5 mannen, 6 allen)
1.

In het begin lag de aarde verloren
in het begin in de duisternis;
God sprak zijn woord en het licht werd geboren,
’t licht dat vandaag onze dag nog is.

2.

In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.

3.

In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde 't vee.

4.

In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en d' maan.
Boven het land en de zee en de stranden
wijzen zij wegen en tijden aan.

5.

In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in ’t water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren, elk naar hun soort.

6.

In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te wonen,
wat was God blij dat de wereld bestond.
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VRAAG
Waarom is deze nacht
zo anders dan alle andere nachten?
Waarom slapen we niet?
Antwoord
Dit is ook een bijzondere nacht, omdat God in de nacht zijn
volk Israël heeft bevrijd uit Egypte, het land van duisternis en
onvrijheid. Hij wijst ons een weg om te gaan.
Lezing: Deut. 6: 20- 25
20
Wanneer uw kinderen u later vragen: ‘Wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de HEER, onze God, u heeft voorgehouden?’, 21geef dan dit antwoord: ‘Wij waren in Egypte slaven
van de farao, maar met sterke hand heeft de HEER ons uit Egypte
bevrijd. 22 Wij zagen met eigen ogen hoe Hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed, die groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof. 23 Maar ons leidde Hij weg uit Egypte,
om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat Hij onze
voorouders onder ede had beloofd. 24 Daarom gebood de HEER,
onze God, ons al deze wetten na te komen en ontzag voor Hem te
tonen. Dan zou het ons goed gaan en zou Hij ons leven sparen,
zoals Hij tot nu toe heeft gedaan. 25 Als wij voor het oog van de
HEER, onze God, deze geboden altijd naleven, zoals Hij ons heeft
opgedragen, zal het ons ten goede worden aangerekend.’
Lied 542
1.

God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ’t land dat Ik u wijs.’

2.

Het volk van God was veertig jaar
– een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.
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3.

4.

Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.
Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

VRAAG:
Waarom is deze nacht
zo anders dan alle andere nachten?
Waarom slapen we niet?

Antwoord:
Dit is de nacht, waarin God ons een nieuwe toekomst belooft.
De nacht, waarin Hij voor ons uit gaat uit het donker;
zodat wij kinderen van het licht mogen zijn. Dit is de nacht
van de opstanding van Jezus Christus en van iedereen die
in Hem gelooft. Dit is de nacht van de overwinning van het
leven op de dood.
Lezing: Johannes 8: 12
12
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de
wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar
heeft licht dat leven geeft.’
Lied 534:1

1.

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.
9

Voorganger:
Dit is de grote nacht waarin wij gedenken dat onze Messias
de banden van de dood heeft verbroken
Allen gaan staan
Lezing: Lucas 24: 1-12
1
Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. 2
Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het
graf was weggerold, 3 en toen ze naar binnen gingen, vonden ze
het lichaam van de Heer Jezus niet. 4 Ze wisten zich geen raad.
Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij
hen. 5 Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De
mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoeken jullie de levende bij
de doden? 6 Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner
je wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: 7 de
Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest
gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ 8Toen herinnerden ze zich zijn woorden.
9
De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de elf en
aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. 10 Het waren Maria van Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus,
en nog een aantal andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, 11 maar die vonden het
maar kletspraat en geloofden hen niet. 12 Petrus echter stond op
en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.
Voorganger:
de Heer is waarlijk opgestaan!
Gemeente:
de Heer is waarlijk opgestaan!
( de lampen gaan aan)
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Paasjubel lied 122 ELB
1.

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held,
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

4.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!

Allen gaan zitten.
Muzikaal intermezzo (de kanselkleden worden verwisseld)
De doopgedachtenis
VRAAG
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom slapen we niet?
ANTWOORD
Dit is de nacht waarin we onze doop gedenken.
Ook wij zijn gedoopt en geroepen uit dood en duisternis
naar het nieuwe leven.
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De diaken giet water in de doopvont
De voorganger leest Romeinen 6: 3-11
3
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met Hem
begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de
dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.
5
Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige
leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7 Wie
gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Wanneer wij met
Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen
leven, 9 omdat we weten dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de
dood, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over
Hem. 10 Door zijn sterven is Hij voor eens en altijd dood voor de
zonde; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. 11 Zo moet ook u uzelf
zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor
God.
Hernieuwing van de doopgelofte (we gaan, zo mogelijk, staan)
Broeders en zusters, in de doop zijn wij met Christus begraven om met Hem ten leven te worden gewekt.
Daarom vraag ik u allen die in deze nacht uw doop wilt gedenken uw stem te verheffen en 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.
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Wilt u ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van
Gods kinderen?
JA, DAT WIL IK.
Schaamt u dan niet de Christus te belijden, want het
evangelie is een kracht van God tot behoud van ieder die
gelooft;
We zingen een lied van geloof: (melodie: gezang 460 LvK)
Ik geloof dat God mijn Vader
bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
Schepper, herder, hoeder is:
Hij zal weiden, mede-lijden,
teder als een moeder is.
Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad tot ondergang bereid.
Opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.
Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en een kerk, de warte bruid,
de vergeving van de zonden
paaslicht dat ons graf ontsluit.
Eeuwig samen zing iuk : Amen,
roep ik, God, uw glorie uit!

We gaan staan en vormen een kring, we geven het licht
van de paaskaars opnieuw aan elkaar door en zingen
lied 642: 1, 2, 4 en 8
1.

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

2.

Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

4.

Ten onder ging de sterke dood,
ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

8.

’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.

Zegen
We wensen elkaar een gezegend paasfeest en nemen het licht
mee het donker in…

0-0-0-0-0-0
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
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