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De schikking op Stille Zaterdag 
Jezus is gestorven, zijn lichaam begraven. Het is stil geworden in de hof 
van Arimathea. De steen is voor het graf gerold. Zijn lichaam is als een 
zaadje aan de aarde toevertrouwd en wacht op een nieuw begin. De 
aarde is toegedekt wachtend op een nieuw begin.  
 

De klimop ranken, teken van Gods trouw, bedekken het geheel. Wij kun-
nen niets meer doen dan wachten op dat nieuwe begin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: ds Bara van Pelt 
Ouderling van dienst: Kees Elfferich 
Voorlezers: Kees Elfferich & Hans Wesdorp 
Muziek: Nico Ph. Hovius  
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WACHTEN OP HET LICHT 
 

Stilte 
 

Lezing: Lucas 23:50-56 
 

Er was ook een man die Josef heette en afkomstig was uit de Joodse 
stad Arimatea. Hij was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, 
die de komst van het koninkrijk van God verwachtte en niet had inge-
stemd met het besluit en de handelwijze van de raad. Hij ging naar Pi-
latus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Nadat hij het lichaam van 
het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen doeken en legde het in 
een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. Het was de voorbereidingsdag, 
de sabbat was bijna aangebroken. De vrouwen die met Jezus waren 
meegereisd uit Galilea, volgden Josef naar het graf om het te bekijken 
en om te zien hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd. Daarna gingen ze 
naar huis en bereidden ze geurige olie en balsem. Op sabbat namen ze 
de voorgeschreven rust in acht. 

 

Muziek: “Wait for the Lord” (Taizébundel, lied 2) 
 

 

Stilte 
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Binnendragen van het licht, onder het spelen van: 
 

“Licht, ontloken aan het donker” (Lied 600: vers 1 t/m 5) 
 

Gebed 
 

Muziek: “Licht dat ons aanstoot” (Paaslied 601: vers 1 t/m 3) 
 

LEZINGEN VAN DE PAASNACHT 
 

Inleiding op de lezingen 
 

Genesis 1:1-10 & 1:26-2:3 
 

De schepping van hemel en aarde 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest 
en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde 
over het water. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag 
dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het 
licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond 
en het werd morgen. De eerste dag. God zei: ‘Er moet midden in het 
water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ En zo 
gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het 
gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd 
avond en het werd morgen. De tweede dag. God zei: ‘Het water onder 
de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ 
En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde 
water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. God zei: ‘Laten wij 
mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heer-
schappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, 
over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 

God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij 
hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en 
zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en 
breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vo-
gels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ Ook 
zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vrucht-
bomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het 
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wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die 
op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo 
gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het 
zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag. 
 

Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de ze-
vende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk 
dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die hei-
lig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. 

 

Muziek 
 

Deuteronomium 6:4-9 & 20-25 
 

De HEER is de enige 
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de 
HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 
Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze 
uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar 
bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een 
band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op 
de poorten van de stad. 
Wanneer uw kinderen u later vragen: ‘Wat betekenen al die bepalingen 
en wetten en regels die de HEER, onze God, u heeft voorgehouden?’ geef 
dan dit antwoord: ‘Wij waren in Egypte slaven van de farao, maar met 
sterke hand heeft de HEER ons uit Egypte bevrijd. Wij zagen met eigen 
ogen hoe hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed, die groot on-
heil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof. 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. 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. 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.’ 

 

Muziek: “God heeft het eerste woord” (Lied 513: vers 1 t/m 4) 
 

– zo spreekt de HEER. 
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Muziek: “Die chaos schiep tot mensenland” (Lied 322: vers 1 & 2) 
 

Jona 2: 1-10 
 

De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nach-
ten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis 
tot de HEER, zijn God, te bidden: ‘In mijn nood roep ik de HEER aan en 
hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp – u hoort 
mijn stem! U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. Door 
kolkend water ben ik omgeven, zwaar slaan uw golven over mij heen. Ik 
dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik op-
nieuw uw heilige tempel aanschouwen. Het water stijgt tot aan mijn 
lippen, muren van water storten op mij neer, zeewier om mijn hoofd 
verstikt mij. Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen, naar het rijk 
dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. Maar u trekt mij levend uit 
de dood omhoog, o HEER, mijn God! Nu mijn levensadem mij verlaat 
roep ik u aan, HEER, en mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. Zij 
die armzalige afgoden vereren, verlaten u, trouwe God. Maar ik zal mijn 
stem in dank verheffen en u offers brengen; mijn geloften los ik in. Het 
is de HEER die redt!’ 

 

Muziek: “Die chaos schiep tot mensenland’ (Lied 322: 3) 
 

Exodus 14:15-15 1b 
 

De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de 
Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven 
de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee 
kunnen gaan, over droog land. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk ma-
ken zodat ze hen achterna gaan, en dan zal ik mijn majesteit tonen door 
de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters, ten val te brengen. 
De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de HEER ben, als ik in mijn majes-
teit de farao, met al zijn wagens en ruiters, ten val heb gebracht.’ De 
engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was ge-
gaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom die eerst voor hen 
uit ging stelde zich achter hen op, zodat hij tussen het leger van de Egyp-
tenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant 
bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de 
nacht. Die hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. Toen hield 
Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door 
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gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij 
veranderde de zee in droog land. Het water spleet, en zo konden de Is-
raëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en links van 
hen rees het water op als een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen, 
alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen 
aan de zee in. Maar in de morgenwake keek de HEER vanuit de vuurzuil 
en de wolkkolom neer op het Egyptische leger en zaaide paniek onder 
hen. Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren 
de grootste moeite hadden om vooruit te komen. ‘Laten we vluchten!’ 
riepen ze. ‘De HEER steunt de Israëlieten, hij strijdt tegen ons!’ De HEER 
zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit boven de zee; dan stroomt het water 
terug, over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters.’ Mozes 
gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug 
naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water tege-
moet, de HEER dreef hen regelrecht de golven in. Het terugstromende 
water overspoelde het hele leger van de farao, al zijn wagens en ruiters, 
die achter de Israëlieten aan de zee in gereden waren; niet een van hen 
bleef in leven. Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, 
over droog land, terwijl rechts en links van hen het water als een muur 
omhoogrees. Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van 
de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen 
en het tot hen doordrong hoe krachtig de HEER tegen Egypte was opge-
treden, kregen ze ontzag voor de HEER en stelden ze hun vertrouwen in 
hem en in zijn dienaar Mozes. Toen zong Mozes, samen met de Israëlie-
ten, dit lied ter ere van de HEER: 

 

Muziek: “De toekomst is al gaande’ (Lied 605: 1 t/m 5) 
 

Marcus 16:1-8 
 

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de 
moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op 
de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na 
zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de 
steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, 
zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. 
Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede 
jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees 
niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is op-
gewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was 
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neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij 
gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie 
heeft gezegd.”’ Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, 
want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg ge-
schrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. 

 

Muziek: “De heer is waarlijk opgestaan 
(Lied 617: 1) 

 

GEBEDEN 
 

Gebeden - stilgebed - Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw ko-
ninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk 
ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Muziek: “U zij de glorie, opgestane Heer” (Lied 634: vers 1 & 2) 
 

Zegen 


