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De schikking op Stille Zaterdag 
 

De vrouwen die rondom Jezus waren, hielden zich aan de rust van de sab-
bat, de dag nadat Jezus werd begraven. Ook nu leven wij in de stilte voor-
afgaand aan de nieuwe morgen. De vrouwen wachtten totdat zij weer naar 
het graf mochten Dan, een nieuwe morgen breekt aan. Het binnendragen 
van het licht van de paaskaars laat al iets zien van die nieuwe dag. Een 
nieuwe toekomst opent zich. Zo gaan ook wij een nieuwe toekomst tege-
moet. 
De witte bloemen geven als symbool dat weer. Een ster, ooit te zien ge-
weest in Bethlehem, wijst ons de weg…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorgangers: ds. Barbara de Groot & ds. Werner Pieterse 
Ouderling van dienst: Kees Elfferich 
Diaken: Robert Klaassen 
Voorlezer: Kees Elfferich 
Muziek: Nico Ph. Hovius  
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HET LICHT 

Stilte 
 
We zingen in het donker: “Als alles duister is”  

(Lied 598: 3x) 
 
Stilte 
 
Binnendragen van het licht 
 

v. Licht van Christus! 
a. Licht van Christus! 
v. 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 

 
We zingen: “Licht, ontloken aan het donker”  

(Lied 600: vers 1 t/m 5) 

 
Gebed 
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LEZINGEN VAN DE PAASNACHT 

1. Schepping 

Dit is de nacht van het gedenken hoe hemel en aarde uit de duisternis 
door God aan het licht zijn gebracht. Hoe Hij ons heeft geroepen uit de 
duisternis tot zijn wonderbaar licht. 

 

Schriftlezing: Genesis 1:1-5 en 1:26-2:3 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en 
doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods 
geest. God zei: ‘Laat er licht zijn,’ 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: ‘Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons 
lijken; zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de 
hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rond-
kruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God 
schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. Hij ze-
gende 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 vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rond-
kruipen.’ Ook zei God: ‘Hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende planten 
en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30Aan de 
dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de le-
vende wezens die op de aarde rondkruipen, geef Ik alle groene planten 
tot voedsel.’ En zo gebeurde het. God zag alles wat Hij had gemaakt: 
het was zeer goed. 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 de zevende dag rustte Hij van 
het werk dat Hij gedaan had. God zegende de zevende dag en heiligde 
die, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk. 

 

We zingen: “God heeft het eerste woord” (Lied 513: vers 1 t/m 4) 
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2. Uittocht 

Dit is de nacht van gedenken hoe God het hulpgeroep van de Israëlieten 
gehoord heeft, hen uit Egypte geleid heeft en over een pad door de zee 
heeft doen gaan. 

 
Schriftlezing: Exodus 14:15-15:1 

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 
Egyptenaren 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 
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 
met moeite vooruitkwamen. ‘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 tegemoet, de HEER dreef 
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hen regelrecht de golven in. Het terugstromende water overspoelde het 
hele leger van de farao, al zijn wagens en ruiters, die achter de Israëlie-
ten 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 door-
drong hoe krachtig de HEER tegen Egypte was opgetreden, kregen ze 
ontzag voor de HEER en stelden ze hun vertrouwen in Hem en in zijn 
dienaar Mozes. 
 

Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van de HEER: 
‘Ik wil zingen voor de HEER, 
zijn macht en majesteit zijn groot! 
Paarden en ruiters wierp Hij in zee. 

 
We zingen: “De koning van Egypteland”  

(Lied 169: eerst refrein, dan vers 1, 4 en 6) 
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3. Verbond 

Dit is de nacht van gedenken hoe God zijn volk heeft geroepen en met 
hen een eeuwigdurend verbond heeft gesloten. 

 
Schriftlezing: Jesaja 55:1-11 

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je 
geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, 
koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat 
geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister 
aandachtig naar Mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten 
van een overvloedig maal. Leen Mij je oor en kom bij Mij, luister, en je 
zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als blijvende 
bevestiging van mijn liefde voor David. Hem heb Ik aangesteld als ge-
tuige voor de volken, als vorst en heerser over de naties. Ook jij zult een 
volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende 
zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je God, de Heilige 
van Israël, die je deze luister heeft verleend. Zoek de HEER nu Hij zich 
laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte 
weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat 
hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij 
terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Mijn plan-
nen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt 
de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn 
wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. Zoals regen 
of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder 
eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, 
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor 
het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar 
Mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik 
gebied. 

 
We zingen: “O alle gij dorstigen, kom tot de stromen”  

(Lied 382: vers 1 en 3) 
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4. Vernieuwing 

Dit is de nacht van gedenken hoe Gods reddende daden bedoeld zijn 
om mensen tot leven te wekken en te vernieuwen. 

 
Schriftlezing: Ezechiël 36:22-28 

Zeg daarom tegen het volk van Israël: “Dit zegt God, de HEER: Ik zal in-
grijpen, volk van Israël – niet omwille van jou, maar omwille van mijn 
heilige naam, die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent! 
Ik zal de heiligheid van mijn grote naam, die door jullie bij die volken is 
ontwijd, herstellen. Die volken zullen beseffen dat Ik de HEER ben – 
spreekt God, de HEER. Door jullie zal Ik ze laten zien dat Ik heilig ben: Ik 
leid jullie bij die volken weg, Ik breng jullie uit die landen bijeen en laat 
je naar je eigen land gaan. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om 
jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie 
een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit 
je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal 
jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen 
houden en mijn regels naleven. Jullie zullen in het land wonen dat Ik aan 
je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en Ik zal jullie God 
zijn. 

 
We zingen: “De toekomst is al gaande”  

(Lied 605: vers 1, 3 en 5) 
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DOOPGEDACHTENIS 

Inleiding 
 
Doopgebed 
 

v. Daarom bidden wij U … 
... En omdat Gij ons uit de dood  
naar het leven hebt geroepen,  
noemen wij de namen waarmee wij  
bekend zijn bij U en bij elkaar.  
En luid en duidelijk zeggen wij:  

a. (voornamen en achternaam) 

 
We zingen: “Ik geloof in God de Vader”  

(Lied 340b) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Gebeden - stilgebed - Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt.  

Uw naam worde geheiligd.  

Uw koninkrijk 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. 
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DE OPSTANDING 

Paasevangelie: Lucas 24:1-12 

Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren 
naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aan-
gekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en 
toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus 
niet. Ze wisten zich geen raad. Plotseling stonden er twee mannen in 
stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en bogen 
het hoofd. De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoeken jullie de le-
vende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner 
je wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: de Mensenzoon 
moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en 
op de derde dag opstaan.’ Toen herinnerden ze zich zijn woorden. De 
vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle 
anderen vertellen wat er was gebeurd. 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 ge-
beurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Pe-
trus 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 ver-
wondering over wat er gebeurd was. 

 
v. De Heer is waarlijk opgestaan!  
a. Ja waarlijk, Christus is opgestaan! Halleluja! 

 

We zingen: “U zij de glorie, opgestane Heer” (Lied 634: vers 1 en 2) 
 

Wegzending en zegen gevolgd door gezongen “Amen” 
Leo Kramer 


