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Stille Zaterdag 8 april 2023 
 
Stille Zaterdag.  
De dag tussen Goede Vrijdag en Eerste Paasdag.  
Voor de Joden is zaterdag de sabbat. De sabbat begint op vrij-
dag na zonsondergang en eindigt zaterdag na zonsondergang. 
De nieuwe dag is daarom in zekere zin nu al begonnen. En dus 
staan we vanavond niet alleen stil bij de dood van Jezus, maar 
zien we ook al verlangend uit naar het licht van Pasen, het licht 
van de nieuwe dag. Vanavond willen we waken, wachten en 
verwachten. 
 
Deze viering is voorbereid in samenwerking met leden van de 
Taizé-groep. Veel van de liederen die we vanavond zingen ko-
men uit de liedtraditie van Taizé en voor deze gelegenheid is 
ook de ruimte waar we samenkomen zoveel mogelijk aange-
kleed in de sfeer van Taizé. 
 
 
In stilte bereiden wij ons voor 
 
Groet: 
Vg : In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 
A : Amen 
 
Lied 256 ‘Blijf met uw genade bij ons’ 
 
Blijf met uw genade bij ons, 
Heer, onze God. 
O, blijf met uw genade bij ons, 
licht in het duister. 
 
Lezing: Psalm 27 
 
Gebed 
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WAKEN 
 
Lied ‘Blijf bij Mij’ (Evangelische liedbundel 296) 
 

Blijf bij Mij en waak hier met Mij, 
wakend en biddend, wakend en biddend. 

 
Lezing: Waken – Marcus 14: 32-42  
 
Lied ‘Stay with me’ (Evangelische liedbundel 296) 
 

Stay with me, remain here with me, 
watching and praying, watching and praying. 

 
Lezing: Kruisiging en graflegging –  
  Marcus 14: 43, 46 en 15: 20, 40-47 
 
Stilte 
 
Lied 650: 1, 2, 3, 4 ‘De aarde is vervuld van goedertierenheid’ 
 
650:1 
De aarde is vervuld 
van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid. 

 
650:2 
Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen.

650:3 
Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. 

650:4 
Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 

 
 
VAN HET DONKER NAAR HET LICHT 
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Gedicht  
‘Graan dat in de aarde, in het graf neerdaalt’ (Sytze dVries) 

Graan dat in de aarde, 
in het graf neerdaalt,  
is als zaad, dat stervend 
naar de morgen taalt. 
Liefde staat op, 
al sliep zij tot-ter-dood. 
Liefde groeit als koren, 
halmen groen en groot. 
 

Met geweld begraven 
werd de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten 
In de harde rots? 
Jezus is dood, 
geen weg lijkt meer te gaan. 
Liefde groeit als koren, 
als het groene graan. 

 
Zaad van God, verloren 
in de harde steen , 
en ons hart, in doornen 
vruchteloos alleen, - 
heen is de nacht, 
de derde dag breekt aan. 
Liefde groeit als koren, 
als het groene graan. 
 

Lezing: Genesis 1: 1-5 en Johannes 1: 1-5, 14-18 
 
Lied 598  
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft (2x) 
 
Lezing: Ik zal jullie terugzien – Johannes 16: 16-22 
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Enkele woorden ter overweging 
 
Lied 921 ‘Christe Lux mundi’  
 
Christe, lux mundi, qui sequitur te 
habebit lumen vitae, lumen vitae. 
 
(of Lied 653: 1, 4, 7) 

653:1 
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 

653:4 
Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis.

 
653:7 
O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

 
Gebeden  
 

Voorbeden, telkens afgesloten met Lied 103e  
‘Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam’  
 
Stilte 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. 
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En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Lezing: ‘Wie zal de steen van het graf wegrollen? – Marcus 16: 1-7 

 
Lied 139d  
Heel het duister is vol van luister door uw licht, 
de nacht is als de dag net zo helder. 
 
LICHT 
 
Lezing: Licht – Johannes 8: 12 
 

Lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot’ 
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 
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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. 

 
 
 

Tijdens dit lied wordt de nieuwe paaskaars binnengedra-
gen en geven wij het licht aan elkaar door, om het na de 
zegen mee te nemen naar buiten 

   
 Wisselen van de Paasgroet: 
 
 Vg: De Heer is opgestaan! 
 A: De Heer is waarlijk opgestaan! 
 
Zegen 
 
 


