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Stille Zaterdag 16 april 
 
We beginnen de viering op de parkeerplaats bij de kerk 
 
De intocht van het licht 
 
Onder het zingen van: Als alles duister is (Lied 598), brengen 
we samen de nieuwe paaskaars naar binnen 
 

Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 
 

V:  Het licht is gekomen. De glorie van God licht over ons op. 
Zij is een mantel van licht om ons heen, 
Hij zal u noemen: ‘Niet-langer-verlaten’. 
En ’s nachts zal de maan uw licht niet meer zijn, 
Want de Eeuwige zelf zal uw licht zijn. 

 

De kaarsen worden aangestoken 
 

We zingen: Licht, ontloken aan het donker (lied 600: 1 allen 2 
mannen, 3 allen, 4 vrouwen, 5 allen) 

 
600:1    allen 
Licht, ontloken aan het donker, 
licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 

 
600:2    mannen 
Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 

 
600:3 allen 
Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
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600:4  vrouwen 
Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood. 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 
 

600:5  allen 
Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand

Verhalen van de Paasnacht 
 

Het begin 
 

V:  Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? 
Waarom luisteren wij vannacht naar de verhalen? 
Naar het verhaal van het begin? 

A:  Om ons te herinneren wie we zijn: 
Mensen, gemaakt naar Gods beeld 

A:  God, die het licht riep in de nacht 
 
Lezing: Genesis 1:1-5 
 
We zingen: In het begin lag de aarde verloren (Lied 162: 1 
allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 vrouwen, 6 allen) 
 
162:1 allen 
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  mannen 
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  vrouwen 
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. 



3 
 

162:4  mannen 
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 vrouwen 
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 allen 
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. 
 
Door het water 

V:  Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? 
Waarom luisteren wij vannacht naar de verhalen? 
Naar het verhaal van de uittocht? 

A:  Om ons te herinneren wie we zijn: 
Mensen die in vrijheid mogen leven 

A:  God is bevrijding 
 
Lezing: Exodus 14:15-22 
 
We zingen: De koning van Egypteland (Lied 169: 1,4,6) 
 

169:1 
De koning van Egypteland 
trok al zijn legers saam. 
Ons lot was echter in Gods hand. 
Geprezen zij zijn Naam! 
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169:4 
Zijn adem baande ons een pad, 
de wind werd bondgenoot. 
De vijand echter vond zijn graf 
in ’t water van de dood. 
 

169:6 
Loof nu de Heer met snarenspel 
en hef de tamboerijn, 
want Hij verloste Israël. 
Geprezen moet Hij zijn

Door het vuur 
V:  Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? 

Waarom luisteren wij vannacht naar de verhalen? 
Naar het verhaal van de mannen in het vuur? 

A:  Om ons te herinneren wie we zijn: 
Mensen gedragen door God 

A:  God, die redt 
 
Lezing: Daniel 3: 8-12; 19-27 
 
We zingen: Het lied van de drie mannen in het vuur  
(Lied 154b 1,2,8,9) 

154b:1 
Heel de schepping, prijs de Heer! 
Al zijn werken, geef Hem eer! 
En gij, engelen in koor, 
zing uw gloria ons voor. 

154b:2 
Zegen Hem, gij zon en maan, 
sterren in uw vaste baan, 
laat uw licht in volle schijn 
voor de Heer een loflied zijn.

154b:8 
En gij mensen, allen saam, 
zegen nu de hoge naam, 
voeg u in het grote koor 
van zijn volk de eeuwen door. 

 

154b:9 
Want in ’t dodelijke uur 
gaat Hij voor ons door het vuur 
en Hij zal ons op doen staan 
om Hem achterna te gaan. 

Naar het leven 
 

V:  Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? 
Waarom luisteren wij vannacht naar de verhalen? 
Naar het woord van God dat leven geeft? 

A:  Om ons te herinneren wie we zijn: 
Mensen die leven op de adem van Gods stem 

A:  Gods woord houdt eeuwig stand 
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Lezing: Jesaja 55:1-3, 6-11 
 
We zingen: Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren  
(Psalm 103 : 1 en 3) 
103:1 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
103:3 
Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
Doopgedachtenis 
 

We vormen een kring rondom de doopvont 
 

V: In deze nacht krijg iedereen hier de mogelijkheid om je 
doop te gedenken of om je verlangen daarnaar uit te 
spreken. Vernieuw je vertrouwen in God. Geef antwoord 
op deze vragen. 
 

Wil je de Levende, de Ene dienen en Gods weg volgen? 
 

A: Ja, dat wil ik! 
 

Wil je je verzetten tegen al die vreemde, aantrekkelijke en 
gevaarlijke machten die als goden over je willen heersen? 
 

A: Ja, dat wil ik! 
 

Wil je leven in het licht en de vrijheid van Gods kinderen? 
 

A: Ja, dat wil ik! 
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V: Schaam je er dan niet voor om Christus te belijden. 
Met Jezus’ leerlingen en vele anderen zul je steeds weer 
ontdekken dat het evangelie kracht geeft, die mensen redt 
en vrijmaakt. Leef je geloof en zing mee met mensen van 
alle plaatsen en alle tijden. 

 
We zingen als geloofsbelijdenis: In God de Vader (Lied 342) 
342:1 
In God de Vader op zijn troon 
geloven wij, en in de Zoon, 
uit God geboren voor de tijd – 
Hem zij de macht, de majesteit! 

342:2 
En in de Geest, die ons geleidt, 
geloven wij: dat er altijd 
een Trooster is, zacht als de wind, 
een sterke moeder bij haar kind. 

342:3 
Lof zij de Vader, die ons schiep 
en licht uit nacht tevoorschijn riep. 
Lof zij de Zoon, die onze nood, 
ons kruis verdroeg en onze dood. 

342:4 
Die onderging en overwon 
en als de zon ten hemel klom, 
die aan de dag treedt op zijn tijd 
en eenmaal recht van onrecht scheidt. 

342:5 
Lof zij de Geest die wereldwijd 
ons kerk maakt: Christus toegewijd 
tot wij, van alle kwaad bevrijd, 
God zien in alle eeuwigheid. 

342:6 
Amen. 
Gebed (in wisselspraak) 

 
V: God van leven, U die in het begin het licht tot leven riep 
A: Laat ons op aarde uw mensen zijn. 



7 
 

V: God van bevrijding, U die door het water van de Rode 
Zee uw volk Israël opnieuw geboren liet worden 
A: Vernieuw ons geloof door uw trouw 
V: God van redding, U die met Daniël en zijn vrienden 
meeging door het vuur 
A: Vergeef ons onze angst en hergeef ons de moed om 
ons elke dag weer aan U toe te vertrouwen 
V: Eeuwige, U die in Jezus uw koninkrijk liet stralen 
A: Neem ons mee, op uw weg. Verbind onszelf 
opnieuw met U en maak ons tot uw mensen door de 
kracht van uw geest. Amen. 

 

Doopgedachtenis onder het zingen van  
Neem mij aan zoals ik ben (Lied 833) 
833:1 
Take, o take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me. 
 

833:2 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 
Gebeden, afgewisseld met lied 458b:  
Zuivere vlam verdrijf met je licht de schaduw van de dood 
 

Om op weg te gaan 
 

Het open graf 
V:  Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? 

Waarom luisteren wij vannacht naar de verhalen? 
Naar het verhaal van het open graf? 

A:  Om ons te herinneren wie we zijn: 
Mensen, door God op weg gezet 

A:  God, die de dood overwon 
 
Lezing: Lucas 24: 1-8 
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V: De Heer is opgestaan! 
A: De Heer is waarlijk opgestaan! 

 

We delen het paaslicht onder het zingen van: Licht dat ons 
aanstoot in de morgen (Lied 601) 
 
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. 
 
Zegen, gevolgd door het gezongen Amen 
 
Muziek 


