
Stille Zaterdag  - Paaswake, 3 april, 21.00 uur 
Al heel vroeg heeft de oud-christelijke Kerk de Paasnacht wakend doorgebracht.  
Ook wij willen in deze nacht samenkomen om de opstanding en tegenwoordigheid van onze 
Heer te vieren. De verrezen Heer is het Licht dat onze levensweg verlicht. Hij geeft ons hoop 
en vreugde, omdat Hij de dood heeft overwonnen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voorganger: ds. Jan Willem Overvliet  
Organist: Piet Cnossen  
Ambtsdragers: Kees van den Haak en Chris Duisterwinkel 
Lector: Els van Hout,  
Piano/zang: Christan en Marleen Grotenbreg  
Zangers: Janet, Ineke, Els, Kees, Chris 
 

Liturgie 
 
Het is donker in de kerk. In stilte wachten we op wat komen gaat. 
 
1ste Lezing: Genesis 1: 1-5 
 
Stem: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?  
           Waarom komen mensen bijeen in het donker, deze nacht?  
V:  Omdat deze nacht een nacht van bevrijding is. 
      Wij waren slaven maar werden weggeleid uit het slavenland,  
      wij werden geroepen! 
 
Stem: Waarom zeg je ‘wij’? Wij waren toch geen slaven?  
           Zolang als ik leef, ben ik vrij en mag ik doen wat ik wil. 
V: Misschien zijn wij nog steeds slaven. We mogen doen wat we willen…  
     maar we willen niet doen wat we mogen. 
Stem: ik begrijp je niet echt… zijn we nu slaven of niet? 
V: Wij zitten misschien niet meer in Egypte, maar Egypte zit in ons! 
 
Stem: Waarom horen we elk jaar weer dat oude verhaal van God, die hemel en aarde  
           schiep met alles erop en eraan? Waarom nu nog dat oude liedje van lang geleden?  
V: Toen is nu … of het is nooit! 
     Wij worden nu mensen, alsnog of opnieuw, 
     of het wordt nooit wat met de schepping. 
 
Stem: Maar de schepping was toch af? Voltooid, goed?  
V: Ze was af ja, zoals een muziekstuk af is als de componist klaar is. 
    De muziek zelf moet nog komen…  de muziek ligt in onze handen. 
 
Stem: En waarom zingen we vannacht over Jezus van Nazareth? 
V: Omdat Hij vragen stelde zoals jij, omdat Hij God zocht en vond in slaven, 
    In mensen beschadigd door het leven, beschadigd door elkaar. 
    Omdat Hij opging naar Jeruzalem… met alle risico’s van dien, 
    omdat Hij als slaaf werd gedood, verraden door zijn vrienden, in de steek gelaten! 
    Omdat Hij alles aanvaardde, op zich nam, vasthoudend aan zijn onpeilbare liefde voor      
    God en mensen. Daarom! 
 
Zingen: lied 513: ‘God heeft het eerste woord’   
 
Groet:  
V: de Heer zij met u! 



A: OOK MET U ZIJ DE HEER! 
 
Openingsgebed 
 
Stem: Waarom is deze nacht zo anders dan de andere nachten?  
V: Dit is het uur waarin de profetieën worden vervuld. 
 
2de  Lezing Ezechiel 36: 24 – 28 
 
Lied 346: 1, 2 ‘Roept God een mens tot leven’ 
  
3de Lezing: Jesaja 12 
 
Christan en Marleen zingen ‘Peace like a river’ 
 
Korte overdenking 
 
Zingen: lied 592 ‘Stil ligt de tuin rondom het open graf’  
Christan/Marleen couplet 1, gezamenlijk couplet 2  en 3 
 
De lichten worden gedoofd 
De Nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen. 
 
V: Het licht van Christus! 
A: HET 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. 
Allen: AMEN! 
 
Zingen lied 637 ‘O vlam van Pasen steek ons aan’ 
 
Ieder mag naar de Paaskaars komen om een eigen kaars te ontsteken 
 
3de Lezing: Marcus 16: 1 – 8  
 
Het kanselkleed en de stola wordt omgeruild van paars naar wit 
 
Lied 940 (Christan en Marleen)  
‘Verberg mij onder uw vleugels Heer. Houd mij vast.’ 
 
Dank- en voorbeden. Stil gebed. Onze Vader 
 

Zingen Ionalied 40: 1, 2, 5 ‘Wil je opstaan en mij volgen’ 
Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem jouw naam? 
Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat ik vind in jou en jij in Mij? 
 
Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is? 



Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
 
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 
Heenzending en zegen: 
V: Verbonden met elkaar en met alle heiligen,  
     broers en zusters van elkaar, 
     danken wij God en zeggen: De HEER is opgestaan! 
 
A: JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
 
V: Gode zij dank 
 
A: GODE ZIJ DANK! 
 
Voorganger: Ga heen in de vrede van de Heer.  
Allen: HEM ZIJ LOF EN DANK, HALLELUJA! 
 
Orgelspel  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


