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Orde van dienst  
op 16 april aanvang 22:00 uur    

in de Hoeksteen 
Stille Zaterdag 

Voorganger: Ds. Sita Hofstra 
Organist: Irma Wildenboer 

 
de dienst begint in stilte en met gedempt licht 
 

Kerkenraad komt binnen 
 

- Zanggroep: Lied 592 “Stil ligt de tuin rondom het witte graf” 1 en 2 
 

1.   Stil ligt de tuin rondom het witte graf 
waar zich de Heer voor ons verloren gaf. 
Vrouwen en vrienden gaan rouwend in het zwart. 
Zwaar als een steen weegt droefheid op hun hart. 
Hoop is vervlogen en vriendschap weggevlucht. 
Alles wat leeft, ja heel de schepping zucht. 
 

2. Drie dagen is zijn stem niet meer gehoord. 
Ademloos wacht de wereld op het woord. 
Waar is de God die hemel en aarde schiep? 
Waar is zijn Zoon die ons bij name riep? 
Waarom verlaat Hij nu wat zijn hand begon? 
Duisternis overmant het licht der zon. 
 

- Wij gaan naar buiten en ontsteken de nieuwe Paaskaars aan de 
brandende vuurkorf 
 

Aan de Paaskaars ontsteken wij onze kaarsjes en we geven elkaar het licht door 
terwijl we zingen: 

   

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 mijn hart voor Uw liefde, o Heer. 
 

Nog buiten doven wij de kaarsjes. De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen 
door de diaken. 
 

- Bij het binnendragen zingen wij de lof van het licht met lied 593: 
 

Zanggroep: Licht van Christus!  ] 3x 
Allen: Heer wij danken U!  ] 3x 

 

of: Bij het binnendragen zeggen wij de lof van het licht: 
 

Diaken: Christus is het licht! (3x) 
Gemeente: Heer, wij loven U! (3x) 
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- De Paaskaars wordt op zijn plaats gezet 
 

- Zingen: Lied 601 “Licht dat ons aanstoot in de morgen” 1 allen, 2 
zanggroep, 3 allen 
 

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. 

 
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. 
 

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. 
 

Lichten in de kerk gaan helemaal aan 
 

- LEZING VAN DE SCHRIFTEN 
 

Lezing uit het boek van de schepping 
Stem 1: Waarom zijn we hier vannacht? 
Stem 2: Dit is de nacht waarin wij gedenken hoe God hemel en aarde schiep en 

licht deed opgaan in de duisternis 
 

- Lezing: Genesis 1: 1-5: Licht! 
 

11In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde was woest en doods, 
duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest. 
3God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 4God zag dat het licht goed was, en 
Hij scheidde het licht van de duisternis; 5het licht noemde Hij dag, de duisternis 
noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. 
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- Zingen: Lied 322 “Die chaos schiep tot mensenland”  
1 zanggroep, 2 allen, 3 zanggroep 

 

1. Die chaos schiep tot mensenland, 
die mensen riep tot zinsverband, 
Hij schreef, ons tot bescherming, 
zijn handvest van ontferming. 
Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 
Schrift die mensenoorsprong schrijft. 
Woord dat trouw blijft. 

 

2. Dat boek waarin getekend staan 
gezichten, zielen, naam voor naam, 
hun overslaande liefde, 
hun overgaande liefde, 
hun weeën die niet overgaan. 
Schrift die mensendagen schrijft. 
Licht dat aanblijft. 

 

3. Zijn onvergank'lijk testament: 
dat Hij ons in de dood nog kent – 
de dagen van ons leven 
ten dode opgeschreven, 
ten eeuwig leven omgewend. 
Schrift die mensentoekomst schrijft. 
Naam die trouw blijft. 

 

- Lezing uit het boek van de uittocht 
Stem 1: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? Andere 

nachten slapen wij, en nu zijn we samen om te waken. 
Stem 2: Dit is de nacht waarin wij gedenken dat God vaders, moeders en 

kinderen van Israël uitgeleid heeft uit Egypte, hen door het water en 
door de woestijn geleid heeft op weg naar het land van belofte. 

 
- Lezing: Exodus 14: 21-31 

21Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken 
door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij 
veranderde de zee in droog land. Het water spleet, 22en zo konden de Israëlieten 
dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en links van hen rees het water 
op als een muur. 23De Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens 
van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. 24Maar in de 
morgenwake keek de HEER vanuit de vuurzuil en de wolkkolom neer op het 
Egyptische leger en zaaide paniek onder hen. 25Hij liet de wielen van de wagens 
vastlopen, zodat de Egyptenaren met moeite vooruitkwamen. ‘Laten we 
vluchten!’ riepen ze. ‘De HEER steunt de Israëlieten, Hij strijdt tegen ons!’ 
26De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit boven de zee; dan stroomt het 
water terug, over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters.’ 27Mozes 
gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar 
gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water tegemoet, de HEER dreef 
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hen regelrecht de golven in. 28Het terugstromende water overspoelde het hele 
leger van de farao, al zijn wagens en ruiters, die achter de Israëlieten aan de zee 
in gereden waren; niet een van hen bleef in leven. 29Maar de Israëlieten waren 
dwars door de zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en links van hen het 
water als een muur omhoogrees. 
30Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. 
Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen 31en het tot hen 
doordrong hoe krachtig de HEER tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag 
voor de HEER en stelden ze hun vertrouwen in Hem en in zijn dienaar Mozes. 
 

- Zingen: lied 169 “De koning van Egypteland” 1, 4 en 6: zanggroep 
coupletten, allen refrein 
 

1. De koning van Egypteland 
trok al zijn legers saam. 
Ons lot was echter in Gods hand. 
Geprezen zij zijn Naam! 
 

Refrein: 
Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 
het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 
Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 
het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 
 

4. Zijn adem baande ons een pad, 
de wind werd bondgenoot. 
De vijand echter vond zijn graf 
in ’t water van de dood. 
 

Refrein: 
Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 
het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 
Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 
het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 
 

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

Refrein: 
Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 
het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 
Zing de Heer, want Hij is hoog verheven, 
het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee. 
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- Lezing uit de boeken van de profeten 
Stem 1: Is er nog meer te gedenken in deze nacht? 
Stem 2: Ja, in deze nacht gedenken wij ook dat er recht gedaan zal worden aan 

alle volken en dat wie kwetsbaar is nieuwe kracht zal ontvangen. 
 

- Lezing: Ezechiël 36: 33-38 
33Dit zegt God, de HEER: Op de dag dat ik jullie van je zonden gereinigd heb, zal ik 
in de steden weer mensen laten wonen en zullen de puinhopen weer worden 
opgebouwd. 34Het verwilderde land zal weer worden bewerkt – het land dat voor 
iedereen die erdoorheen trok een woestenij was. 35Ze zullen zeggen: ‘Dit land hier, 
dat een woestenij was, is nu als de tuin van Eden, en de steden die in puin lagen, 
die verlaten waren en verwoest, zijn weer versterkt en bewoond.’ 36Dan zullen de 
volken om je heen beseffen dat ik de HEER ben. Ik zal weer opbouwen wat 
verwoest was en beplanten wat verwilderd was. Wat ik, de HEER, gezegd heb, zal 
ik doen. 
37Dit zegt God, de HEER: Ook dit verlangen van het volk van Israël zal ik in 
vervulling laten gaan: ik zal het volk zo talrijk maken als een kudde schapen; 38zo 
vol als Jeruzalem op hoogtijdagen is met heilige offerdieren, zo vol met mensen 
zullen de steden zijn die nu in puin liggen. En ze zullen beseffen dat ik de HEER 
ben.”’ 
 
- Zingen: Lied 686: 1 “De Geest des Heren heeft een nieuw begin 

gemaakt” - allen 
 

1. De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 

 

- Allen:  
Dit is de nacht van het waken, 
van uitzien naar bevrijding, 
van hopen op leven en toekomst, 
van roepen om vrede en recht. 

 
- DOOPGEDACHTENIS 

 
De diaken giet water in de doopvont.  
 
Ieder mag naar het liturgisch centrum lopen en daar met anderen een kring 
vormen rond de doopvont en paaskaars. 
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- Lezing: Romeinen 6: 3-5 
 
3Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 
4We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de 
macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 
Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 
 

- Zingen: Lied 612: “Wij komen als geroepen en aan het licht gebracht” 
1 en 2 zanggroep; 3 allen 
 

1. Wij komen als geroepen 
en aan het licht gebracht. 
Het leven te begroeten 
heeft God ons toegedacht. 
Wij komen als geroepen, 
getekend met een naam, 
van ongeweten toekomst 
de mede-erfgenaam. 

 

2. Geroepen om te leven, 
gehouden aan zijn woord 
van uitgesproken vrede, 
van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen 
uit de toevalligheid, 
bestemd voor de genade, 
het donker al voorbij. 
 

3. Getekend voor ons leven 
als kind'ren van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen, 
de dag als vergezicht. 
God, breng ons zelf op adem 
en treed in ons bestaan. 
Bezegel onze vreugde 
hier met uw eigen naam! 

 
Vg: Dit is de nacht waarin wij gedenken dat wij gedoopt zijn in de naam van de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Dit is de nacht waarin wij gedenken dat wij deelhebben aan het nieuwe leven in 
Christus. Wil ieder die vandaag zijn doop wil gedenken mij dan hardop 
antwoorden?   
Willen jullie God de Heer dienen en naar zijn stem alleen horen? 
Gm: Ja, dat willen wij. 
 
Vg: Willen jullie je verzetten tegen machten die als goden over ons willen 
heersen? 
Gm: Ja, dat willen wij. 
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Vg: Willen jullie elk slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods 
kinderen? 
Gm: Ja, dat willen wij. 
 
Laten wij dan nu onze doop gedenken. 
Ieder die het wil mag naar het doopvont komen, noemt haar voorna(a)m(en) en 
ontvangt op het voorhoofd een waterkruis om de doop te gedenken. 
U bent nu uitgenodigd. 
 
Doopgedachtenis, terwijl er gezongen wordt: 
Bless the Lord, my soul, 
and bless God’s holy name 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 
 
We staan in de kring en we blijven zingen. Als ieder die dat wil haar/ zijn 
waterkruisje ontvangen heeft gaan we weer zitten op onze plaatsen. 

 
 

- VIERING VAN DE OPSTANDING 
 
Het paarse antependium wordt door de ouderling van dienst verwisseld met het 
witte. 
 
Allen gaan staan 
 
Vg: De Heer is opgestaan! 
Allen: De Heer is waarlijk opgestaan! 
 

- Lezing van het Paasevangelie Marcus 16: 1-8 
161Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder 
van Jakobus, en Salome geurige olie om Hem te balsemen. 2Op de eerste dag 
van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het 
graf. 3Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het 
graf wegrollen?’ 4Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; 
het was een heel grote steen. 5Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts 
een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6Maar hij zei 
tegen hen: ‘Wees niet bang. Jullie zoeken Jezus van Nazaret, die gekruisigd is. 
Hij is opgewekt uit de dood, Hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar Hij was 
neergelegd. 7Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat 
jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij jullie heeft gezegd.”’ 
8Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren 
bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen 
niemand iets zeiden. 
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- Zingen: Lied 634 “U zij de glorie” – allen 
 

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! 
 

 

Vg: Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Allen:  Geef ons dan te leven in het nieuwe licht! 
 
Vg: We gaan weer van hier 
 neem het kaarsje mee naar huis, 
 neem het Licht mee in je hart. 
 
Allen: 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 mijn hart voor Uw liefde, o Heer. 

 
Al zingend verlaten wij de kerk. 


