
 

 
Liturgie voor de Stille Zaterdag 16 april 2022  

STILLE ZATERDAG 16 APRIL  
22.00 uur De Schutse 
Ouderling van dienst: Jan Hofsteenge;  
Diaken van dienst: Jo Lonsain 
Lector: Thea Vogelzang;  
Organist: Berdi Bos 
Collecten: 1. Wilde Ganzen; 2. Open kerkactiviteiten. 
Kerk TV Hieke Klein / Trijnie Profijt 
 
we komen een stille en donkere kerk binnen 
en ontvangen ene kaars voor straks 
 
Vg leest Psalm 6  

2 HEER, straf mij niet in uw woede, 
tuchtig mij niet in uw toorn. 
3 Heb erbarmen, HEER, want ik kwijn weg. 
Genees mij, HEER, ik ben doodsbang, 
4ik vrees voor mijn leven. 
Hoe lang, HEER, moet ik nog wachten? 
5 Keer terug, HEER, spaar toch mijn leven, 
toon mij uw trouw en red mij. 
6 Want doden noemen uw naam niet meer, 
wie in het dodenrijk kan U nog loven? 

 
stilte  
 
Gebed voor de Paasnacht  
 
orgel speelt  
 
Vg:   
Hoe zullen ze zich gevoeld hebben toen ze terug 
kwamen van het graf? 
 
Samenzang “In het begin lag de aarde verloren ..”  
NLB Lied 162 
162:1 
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. 
162:2 
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. 
162:3 
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. 
162:4 
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. 
162:5 
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. 
 

162:6 
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. 
 
Vg Nu Gods Kostbaarste gedood is …  

 
We luisteren naar het verhaal over Noach  
 
We zingen Gezang 337 
1.  
Het water van de grote vloed 
en van de zee zo rood als bloed, 
dat is de aardse moederschoot, 
dat is de diepte van de dood. 
2. 
Want al het water wast niet af, 
dat wij verzinken in dit graf, 
tenzij de duif die nederdaalt 
ons uit den hoge vrede haalt. 
3. 
Tot ondergang zijn wij gedoemd, 
als God ons niet bij name noemt, 
maar God zij dank, Hij doet ons gaan 
door 't water van de doodsjordaan. 
 
Vg 
We zien de mensen in de schuilkelders. 
We horen van dood en nog eens dood. 
 
Ezechiël ziet een dal vol dode beenderen 
 
We zingen staande NLB Lied 601:  
Licht dat ons aanstoot in de morgen  
601:1 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
601:2 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
601:3 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
Zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
 
 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Lof op het Licht / INTOCHT VAN HET LICHT 
 

 
De nieuwe Paaskaars wordt brandend binnen 
gebracht 
 
Diaken: Christus, gisteren en heden, 
                 Begin en Einde – Alfa en Omega 
                 Hem behoren tijd en eeuwigheid, 
                   heerlijkheid en heerschappij, 
                   in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
De nieuwe Paaskaars op de kandelaar 
 
Bij de vlam op de Paaskaars  
Vg 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.  
          Amen. 
 
De liturgie kaars wordt aangestoken aan de 
Paaskaars door de ouderling v dienst  
 
We zingen Psalm 118: 8, 9  
8 
De steen, dien door de tempelbouwers 
verachtlijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door 's Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onz' ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
9. 
Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zeegnen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam 
 
Vg:  
Dit is de nacht 
die heel de aarde rond 
gevierd wordt als de nacht van bevrijding 
uit het duister van de kwade machten 
 
Gebed 
 
 
 

 
Doopgedachtenis 
 We gieten water in de doopschaal  
 
Nadat het water uitgegoten is, Psalm 42: 1, 7 
1. 
Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
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. 
 
Hernieuwing doopbelofte (staande): 

 
Onze gebeden + Het “Onze Vader”,  
 
“Zeg het aan allen dat Hij leeft” (Mel: NLB 642)  
1.  
Zeg het aan ieder dat Hij leeft, 
en - waarlijk opgestaan! - 
temidden van de mensen leeft 
om zo ons voor te gaan. 
2. 
Laat allen weten, geef het door: 
dit hoopvol nieuw bericht, 
hoe Hij een hemels koninkrijk 
op heel de aarde sticht. 
3. 
Een wereld in dit nieuwe licht 
is ons beloofde land. 
De goede aarde wordt voltooid, 
ontvangen uit Zijn hand. 

 
Zegen  
 

 
 


