
 

 

   

Liturgie 

Diensten in de Stille week: 
Stille zaterdag 

 

Wie zeggen de mensen dat ik ben? 
 

 

 
 

 
3 april 2021, 20.00 uur, in en vanuit de Dorpskerk  
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Bij de schikking      
 
De 8 flessen staan in de vorm van een hart. 
Het getal 8, samen met de uitbundige witte en gele bloemen zijn het 
teken van een nieuw begin, 
leven met het hart…..niet alleen door ogen en oren zullen we al Gods 
tekens verstaan. 
Door de liefde zullen we Jezus herkennen. 
 
Het is Pasen 
Een nieuw begin om te  
leven met het hart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de Paasnacht waken en bidden we als gemeente, en kijken we 
uit naar de nieuwe morgen waarin het licht van Christus de 
duisternis verdrijft. 
De lezingen dragen het karakter van schepping, verbond, uittocht 
en doortocht, belofte en toekomst. 
 
 
Voorganger: ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Organist:  Arthur Vos 
Techniek:  Henk Schuurman 
Koster:  Shirley Hofland 
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De kerk is schaars verlicht, het duister van Goede Vrijdag is nog  
aanwezig. Het orgel zwijgt voor de dienst om de stilte van deze dag 
te eerbiedigen. De liturgie van de afgelopen twee dagen gaat 
verder, in woord, gebed en muziek 
 
 

Wat wil ik  
terwijl ik roep in de stilte  
van de vroege nacht? 
Een antwoord? 
 
Dat is de vraag niet 
 
De vraag is:  
kan ik het antwoord aan? 
Ook als het klinkt als:  
 
‘Volg mij!’ 
 
Als er iets moet opstaan vannacht  
is het onze moed  
om te doen als Hij 
 
Als er iets moet opstaan  
is het onze wil  
Hem te volgen 
 
Als er iets moet opstaan  
is het ons geloof  
dat de dood niet het laatste woord is 
 
Als er iets nieuw moet zijn vannacht  
is het onze liefde  
geboren uit Hem  
maar bestemd voor de wereld 
 
Als er iets moet opstaan vannacht  
is het mijn antwoord op:  
‘Heb je me lief?’ 
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En wee, als je ‘ja’ zegt,  
want het woord dat is opgestaan zegt:  
‘Oké, dat is goed, volg mij!’ 

 
Moment van stilte 
 

Jezus, U bent het licht in ons leven,  
laat nimmer toe, dat het duister tot mij spreekt.  
Jezus U bent het licht in ons leven,  
open mij voor uw liefde, o Heer. 

 
Bemoediging: Jesaja 40, 31 (NBV) 
 

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: 
zij slaat haar vleugels uit als een adelaar, 
zij loopt, maar wordt niet moe, 
zij rent, maar raakt niet uitgeput 

 
Drempelgebed: 
 

Goede God, 
we lopen voortdurend 
tegen drempels op 
die het contact met u  
in de weg staan. 
Drempels in onszelf, 
van geen tijd, geen rust 
en geen zin hebben. 
Drempels om ons heen: 
Andere dingen  
die om aandacht vragen  
en heel belangrijk zijn 
 
Goede God, 
help ons over die drempels  
heen te stappen. 
Geef dat we u ontmoeten  
en aangeraakt worden door uw licht. 
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DE NACHT VAN GEDENKEN 
 
 
Deze nacht is anders dan andere nachten. 
 
Dit is de nacht, waarin wij gedenken hoe hemel en aarde geschapen zijn 
en mensen geroepen uit het duister tot het licht. 
Luister maar, hoe het allemaal begon: 
 
Lezing uit de Bijbel: Genesis 1, 1–5 (NBV) 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en 
leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde over 
de wateren.  
Toen zei God: ‘Er moet licht zijn!’ En er was licht. En God zag dat het 
licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis; het licht 
noemde God dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond 
en het werd ochtend; dat was de eerste dag.  
 
Zingen: God heeft het eerste woord, LB 513 
 
1 God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 

 
2 God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 

 
3 God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 

 
4 God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
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Deze nacht is anders dan andere nachten 
 
Dit is de nacht, waarin we gedenken dat God de kinderen van Israël, 
Zijn volk, heeft gered door het water van de Schelfzee. 
Je weet, dat het volk in Egypte moest werken voor de Farao; slaven 
waren ze.  
Het leven was hard en ze verlangden naar de vrijheid. 
Mozes nam hen mee, Egypte uit, op weg naar het beloofde land. 
Maar Farao had spijt dat hij het volk had laten gaan en joeg met zijn 
leger achter hen aan. Heel spannend werd het, toen het volk bijna klem 
zat tussen de zee voor hen en het leger van Farao achter hen. Maar de 
Heer heeft hen gered; luister maar: 
 
Lezing uit de Bijbel : Exodus 14: 21–31 (NBV) 
Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de HEER liet die hele 
nacht door een sterke oostenwind de zee terugwijken. Hij maakte van 
de zee droog land en de wateren splitsten. Zo trokken de Israëlieten 
over de droge bodem de zee door, terwijl de wateren links en rechts van 
hen een wand vormden.  
De Egyptenaren zetten de achtervolging in; alle paarden van de farao, 
zijn wagens en zijn wagenmenners gingen achter de Israëlieten aan de 
zee in. Tegen de ochtendwake richtte de HEER vanuit de vuurzuil en de 
wolkkolom zijn blikken op de legermacht van de Egyptenaren en bracht 
ze in verwarring.  
Hij liet de wielen van de wagens scheeflopen, zodat ze slechts met 
moeite vooruit kwamen. De Egyptenaren riepen uit: ‘Laten we vluchten 
voor de Israëlieten, want de HEER strijdt voor hen tegen ons.’  
Toen sprak de HEER tot Mozes: ‘Strek uw hand uit over de zee, dan zal 
het water terugstromen over de Egyptenaren, hun wagens en hun 
wagenmenners.’ Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en toen het 
licht begon te worden vloeide de zee naar haar gewone plaats terug. En 
omdat de Egyptenaren er tegenin vluchtten dreef de HEER hen midden 
in de zee. Het water dat terugvloeide overspoelde de wagens en de 
wagenmenners, heel de strijdmacht van de farao die de Israëlieten op 
de bodem van de zee achterna was gegaan. Er bleef er niet één 
gespaard.  
De Israëlieten trokken over de droge bodem van de zee, terwijl de 
wateren links en rechts van hen een wand vormden. Zo redde de HEER 
op deze dag Israël uit de greep van Egypte; Israël zag de Egyptenaren 
dood op de kust liggen.  
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Toen Israël het machtige optreden van de HEER tegen Egypte gezien 
had, kreeg het volk ontzag voor de HEER; zij stelden vertrouwen in de 
HEER en in Mozes, zijn dienaar.  
 
Zingen: Laat ons wat onze vaderen vertelden, LB 78, vers 2 en 5 
 
2 Laat ons wat onze vaderen vertelden 

doorgeven en aan onze kind'ren melden. 
't Getuigenis aan Israël geschonken, 
het heil dat van de hemel heeft geklonken, 
het is een licht dat ons ten leven leidt, - 
ons en alwie door ons wordt ingewijd. 

 
5 Toen onze vaad’ren in Egypte waren, 

toen deed Hij hen zijn wonderen ervaren. 
Hij bracht hen veilig met een hand van liefde 
dwars door de zee, toen Hij het water kliefde 
en rechts en links tot staan bracht als een muur. 
Hij ging hen in wolkkolom en vuur. 

 
Deze nacht is anders dan andere nachten 
 
Dit is de nacht waarin wij gedenken, dat God zijn volk nooit heeft 
losgelaten; altijd bleef Hij het trouw, ook al waren de mensen vaak 
ontrouw aan God. 
Zo kwam het, dat ze in het verre Babel terecht waren gekomen, in 
ballingschap. Maar ook daar vergat God hen niet. Hij beloofde, dat ze 
weer zouden terugkeren, door de woestijn heen, naar huis. 
En zo gebeurde het. Want God laat mensen nooit los, hoe ver we ook 
van huis kunnen zijn. 
Luister maar, wat er beloofd werd: 
 
Lezing uit de Bijbel: Jesaja 55: 1-3, 10-11 (WV’95) 
Kom, wie dorst heeft, hier is water;  
en allen die geen geld hebt,  
kom, koop koren en eet zonder geld,  
en drink wijn en melk zonder betaling.  
Waarom besteedt u geld aan wat geen brood is,  
en loon aan iets dat niet verzadigt?  
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Luister aandachtig naar Mij, en u zult eten wat goed is,  
en uw honger stillen met uitgelezen spijs.  
Buig uw oor en kom naar Mij,  
luister en u zult leven;  
een eeuwig verbond zal Ik met u sluiten,  
de gunstbewijzen die Ik aan David heb gezworen.  
Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen  
en pas daarheen terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,  
haar hebben bevrucht en met planten bedekt,  
wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter,  
zo zal het ook gaan met mijn woord.  
Het komt voort uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug,  
maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt,  
en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.  
 
Zingen: Vernieuw Gij mij, LB 834 (Naar Ezechiël 36, 24-28) 
 
1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

 
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

 
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Deze nacht is anders dan andere nachten 
 
Dit is de nacht waarin God zijn belofte laat klinken, dat Hij zijn volk zal 
bevrijden. Door de nacht van strijd en zorgen heen klinkt een hoopvolle 
boodschap van redding en gerechtigheid.  
Luister maar naar deze woorden van hoop: 
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Lezing uit de Bijbel: Sefanja 3, 12-20 (WV’95) 
Dan laat Ik binnen uw muren alleen nog een nederig, bescheiden volk 
over,  
dat zijn toevlucht zoekt bij de naam van de HEER,  
De rest van Israël zal geen onrecht meer doen en geen onwaarheid 
meer spreken; in hun mond is geen tong die bedriegt.  
Want zij zullen hoeden en rusten, zonder door iemand te worden 
opgeschrikt.  
Jubel, dochter van Sion! Juich, Israël.  
Verheug u en wees blij met heel uw hart, dochter van Jeruzalem!  
De HEER heeft uw vonnis tenietgedaan, Hij heeft uw vijanden 
weggejaagd.  
De koning van Israël, de HEER, Hij is binnen uw muren: u hebt geen 
kwaad meer te vrezen.  
Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: ‘Wees niet bang, Sion; 
laat uw handen niet verslappen.  
De HEER uw God is binnen uw muren, een reddende held.  
Hij zal zich verheugen in vreugde om u en zijn liefde stilzwijgend laten 
blijken.  
Hij juicht uit vreugde over u.’  
De gekwelden haal Ik daar bij u weg, zij blijven ver van het feest.  
Zij waren een last en een schande voor u.  
Let op, hoe Ik in die tijd af zal rekenen met al uw verdrukkers. Ik zal 
degenen die kreupel zijn redden en wie uiteen zijn gejaagd 
samenbrengen.  
Zij die over heel de aarde veracht werden breng Ik eer en roem.  
In die tijd leid Ik u terug; in de tijd dat Ik u verzamel, breng Ik u eer en 
roem onder alle volken van de aarde, wanneer Ik u, voor uw ogen, in uw 
vroegere staat herstel, zegt de HEER.  
 
Orgelspel: Om Sions wil zwijg ik niet stil, LB 176 
 
DE LOF VAN HET LICHT 
 
De nieuwe Paaskaars wordt brandend de kerkzaal binnengebracht. 
Tijdens het binnenbrengen is er orgelspel. Hierna gaan alle lichten aan. 
Ook is dit het moment om thuis de nieuwe huispaaskaarsen óf een 
andere kaars aan te steken, als een teken van verbondenheid, en als 
een teken van de aanwezigheid van Christus, de opgestane Heer, in 
ons midden. 
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De lof van het licht wordt gesproken 
 
Het is goed, Levende God, U met hart en ziel toe te zingen en te 
zegenen. 
Laat juichen heel het hemelkoor van engelen, juichen om die grote 
Koning, juichen om de overwinning! 
Laat de bazuin klinken in het rond! 
Vol van vreugde mag ook de aarde zijn, beschenen door de stralen van 
het grote Licht! 
En laat heel de wereld weten dat de duisternis van haar geweken is. 
Laat ook de kerk zich verheugen, laat deze ruimte vol zijn van lofzang. 
Want Christus, het Licht der wereld, moet stralen in ons aller vreugde. 
En laten wij God bidden dat Hij het ons geve de Lof van het Licht tot het 
eind toe te zingen. 
Ere zij God in de hoge! 
 
Zingen: Alle eer en alle glorie, LB 305 
 

1 Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 

 
2 Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

 
3 Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
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DAGERAADSDIENST 

 
Lezing: Johannes 20, 1-10  
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam 
Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van 
het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de 
andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit 
het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd 
hebben.’ Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze 
liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan 
Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag 
de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later 
kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen 
doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de 
andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging 
ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf 
in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet 
begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug 
naar huis. 
 
De Heer is waarlijk opgestaan!, laten wij dan ook samen zingen 
 

Zingen: Licht dat ons aanstoot in de morgen, LB 601, vers 1 en 3 
 

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. 

 
3 Alles zal zwichten en verwaaien 

Wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
En van ons doen geen daad bekijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
Zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
Licht, laatste woord van Hem die leeft. 
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Want als Hij is opgestaan vannacht  
dan ook onze moed  
om te doen als Hij 
 

Want als Hij is opgestaan  
in deze vroege ochtend  
dan ook onze wil  
om Hem te volgen 
 

Want als Hij is opgestaan  
dan ook ons geloof  
dat het donker niet  
het laatste woord spreekt 
 

Als er iets nieuw is deze dag  
is het onze liefde  
geboren uit Hem  
en bestemd voor de wereld 
 

Want als er iets is opgestaan  
is het ons antwoord op:  
‘Heb je me lief?’ 

 

Slotlied: U zij de glorie, LB 634 
 

1 U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

2 Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

Zending en zegen 
 
Orgelspel 


