
 

 

STILLE ZATERDAG / PAASNACHT   20 april 2019 21.00 uur 
 
Drempelgebed:  
v: Gedoopt in de dood van Uw Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Messias 
     vragen wij U, o God, met Hem begraven te mogen worden 
     en geleid door de poorten van het dodenrijk tot een nieuw leven. 
     Door Hem, die voor ons is geboren, begraven  en opgestaan uit de doden:  
     Uw Zoon,  Jezus Christus, onze Heer. amen 
taizegroep: Jesus remember me, when you come into your kingdom 

 
jongere 1  : Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
            Waarom slapen wij niet, maar waken wij het donker door?  
ouder: Omdat wij gewekt worden door het Woord van God! 
            Hij heeft het licht geroepen over de aarde 
            en het leven uitgeroepen over Zijn kinderen. 
            Slaven waren wij, maar nu wacht ons de vrijheid. 
            Dood waren wij maar nu zullen wij leven! 
            Deze nacht moeten klinken de verhalen over wat God aan mensen deed. 
lezen: marcus 15: 40-47 
taizegroep:  
Heel het duister is vol van luister door Uw licht, 
 de nacht is als de dag, net zo helder 
Hear it tjuster is gjin tjuster troch jo ljocht 
de nacht is as de dei like helder. 
gebed 

Eeuwige God, schepper van hemel en aarde, 

U hebt het licht dat door U is geschapen, bestemd om vooruit te wijzen naar U, 

naar Uw lichtende waarheid, naar Uw liefde en goedheid. 

U hebt in de duisternis gesproken en er was licht. 

In de vuurzuil bent U Uw volk vooruit gegaan door de duisternis en de woestijn. 

Wij loven U omwille van het licht van Uw nabijheid. Amen. 

 

 Deze nacht waken wij om een weg te vinden, het donker door, een pad door de golven, een 

ontkomen aan de dood, een weg naar het licht. Deze nacht getuigen we van de overwinning 

op de dood, de godverlatenheid heeft Hij geproefd. Maar zijn trouw bleek bestand tegen het 

donker, Hij vocht met de nacht en overwon. Zijn liefde is een vlam, sterker dan de dood. Deze 

nacht waken wij om Hem te volgen op de weg naar het licht. Er is voor ons een doorkomen 

aan.  Want heden is een redder opgestaan.: Christus is opgestaan. 
 

brandende  Paaskaars, het Licht worden binnen gedragen  
zingen: lied 593: v: Licht van Christus     a: VADER WIJ DANKEN U  
als de Paaskaars staat steken 2 of 3 diakenen/ taizegroep, hun kaarsje aan aan de 
Paaskaars. 
 
v. Dit licht betekent dat Het duister en het donker het niet voor het zeggen hebben in ons 
leven. de dood is vernietigd. Christus heeft de dood teniet gedaan. En dat heeft Hij niet voor 
zichzelf gedaan, maar voor iedereen. Ook voor jou en voor u. Daarom delen we dit licht uit 
aan iedereen die het horen wil: Christus is opgestaan. 



 

 

 
de vier geven het kaarslicht door aan de mensen op de hoeken van de voorste rij stoelen en 
de voorste rij banken. aan het koor en aan de kerkenraad. Verder laten we het doorgeven 
zoveel mogelijk aan de mensen over. 
Terwijl wij het licht aan elkaar doorgeven zingen we samen met de taizegroep:  
als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft. 
 
Als alle kaarsen branden gaan we zo mogelijk staan 
-Zingen:  lied 634    
na het zingen van dit lied gaan de lampen aan en doven we (voorlopig) onze kaarsen. 
 
Gebed van de paasnacht 
Heer onze God, Laat het licht dat U in ons midden hebt ontstoken nooit meer doven. 

Laat deze kaars ons keer op keer vertellen van de weg, de waarheid en het leven. 

Zo is Uw zoon voor ons een vuurkolom van hoop. 

Maak ons tot stralende sterren, in duister en schemer aangestoken met de vreugde van Pasen. 

zo is Uw zoon, Jezus Christus opgestaan uit de dood. Amen. 

 
jongere   :Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
             Waarom slapen wij niet, maar waken wij het donker door? 
ouder: Dit is de nacht waarin wij gedenken, hoe God het licht uitriep over de aarde, weg uit      
            het duister. 
lezing: Genesis 1:1-5 
Zingen:  lied 513  
 
jongere   :Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?  

Waarom slapen wij niet, maar waken wij het donker door? 
ouder: Dit is de nacht waarin wij gedenken, hoe God zijn volk heeft uitgeleid, dwars door het  
             water van de dood                
lezing: Exodus 14:21-31 
Zingen: lied 606 
 
jongere   :Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?  

Waarom slapen wij niet, maar waken wij het donker door? 
ouder: Dit is de nacht waarin wij gedenken, hoe God zijn volk  thuis bracht uit de 
ballingschap. Gods volk zal door de Geest herleven uit de macht van  de dood. 
lezen: Ezechiel 36:24-28 
Zingen Zingende Gezegend 31 
 
jongere :Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?  

Waarom slapen wij niet, maar waken wij het donker door? 
ouder: Dit is de nacht waarin wij gedenken, dat de Messias de  
            banden van de dood verbrak en uit het graf is verrezen. 
lezen: Marcus 16:1-8 
zingen: Christus resurrexit, Christus resurrexit  
 Kristus is ferrize, Kristus is ferrize 
 



 

 

Overdenking  

zingen lied 624 
gebeden: 

God van alle mensen, God van alle tijden, met de vrouwen uit het paasverhaal en de mannen 

die hen volgden, met alle kleine en grote getuigen, de hele bijbel vol, een kerkgeschiedenis 

lang, willen wij U danken dat U niet in het donker bent gebleven, maar in het licht gekomen 

bent, in Jezus Uw Zoon, Uw zon, in zijn woorden van opwekking, in zijn opwekking uit de 

dood, dat uw machtswoord naar ons uitgaat om ons op te wekken uit de doodsheid tot de hoop 

die leven doet.    En met alle mensen mee die U hun jawoord gaven willen wij U belijden als 

de Heer van ons leven-  niet ons christendom belijden wij maar Christus de levende, niet onze 

trouw aan U belijden wij maar uw trouw aan ons op leven en dood.    En met de hele wereld 

mee, met alle verdrukte volken, met alle verslagen mensen, met elke benauwde ziel, roepen 

wij om genade: dat eindelijk toch uw naam geheiligd wordt, Uw koninkrijk zal komen, Uw 

wil geschieden zal, in wonderen en tekenen van vrede en rechtvaardigheid.     En voor alle 

mensen die terneergeslagen zijn in plaats van opgewekt, wier feest werd bedorven, wier 

geloof werd aangevochten, wier verachting werd beschaamd, bidden wij U om Paaslicht, om 

Pinkstervuur, om Uw warme nabijheid, die mensen verandert en de wereld vernieuwd. Zo 

bidden wij Omwille van Hem, de Heer, die leeft. Amen. 

 
Inzameling van gaven :1. diaconie; 2. kerk  
Daarna vormen we een kring van getuigen rondom de doopvont, mensen die niet lang kunnen 
staan, kunnen op de voorste stoelen gaan zitten, alle anderen vormen een kring rond de doopvont 
en de tafel. 

inleiding :.Het feest van Pasen is het diepste en grootste feest van de christelijke kerk. De 

overwinning van Christus op de dood is niet alleen een wonder voor Hem maar ook voor ons. 

deze nacht gedenken wij dat wij met Christus zijn begraven in de doop én samen met Hem 

opgestaan. 

Lezen: Romeinen: 6: 3-11 

Als de doopschaal wordt gevuld en het water neerdaalt, noemen wij tegelijk onze doopnaam, 

de naam waarmee God ons kent……….. 

  De doopschaal wordt gevuld. 

God houd ons vast in het donker en trek ons in Uw licht. Amen 

 

Wilt u de Heer, uw God dienen en luisteren naar Zijn woord? 

Ja, dat wil ik 

wilt u zich verzetten tegen alles wat het leven onderuit haalt? 

Ja dat wil ik 

Wilt u leven vanuit de liefde van Jezus Christus? 

Ja, dat wil ik. 

 

Zingen: gez.686:3 

 

Heenzending en zegen.  

De genade van de Here Jezus Christus, en de liefde van God 

en de gemeenschap van de heilige Geest, zij met u allen .amen 

 

Zingen: zingende gezegend 161 (melodie daar juicht een toon) 

ondertussen steken we onze kaarsen weer aan. Bij het naar buiten gaan groeten we elkaar 

door te zeggen: De Heer is waarlijk opgestaan. 



 

 

 


