
Stille Zaterdag 

16 april 2022   
 
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Piano: René Spaargaren 

 
We komen in stilte de kerk in. In stilte gedenken we Jezus lijden en sterven. 

 
Muzikaal intermezzo 
 
Vraag: 

 
Waarom is deze avond anders dan andere avonden? 

 
voorganger: 

 
De wereld is soms donker. 
De wereld is soms koud. 
Je wordt er soms wanhopig van. 
 
Er gaat nog zoveel fout. 
De zon van Gods liefde 
lijkt ons niet meer te bereiken. 
In de stilte van ons hart bidden wij 
dat kou en duister zullen wijken. 
 
Je leest het in de kranten. 
Het komt op het journaal. 
Je ziet een kind dat honger heeft. 
Dat raakt ons allemaal. 
Je ziet mensen huilen van verdriet 
en je voelt je zo machteloos en klein 
In de stilte van ons hart bidden wij; 
God, laat uw licht werkelijkheid zijn. 
 

  



Er is nog zoveel ruzie. 
Er is nog zoveel pijn. 
Je ziet zoveel mensen om je heen, 
die echt ongelukkig zijn. 
Een wereld vol met licht en warmte, 
We kunnen er alleen van dromen. 
In de stilte van ons hart bidden wij: 
God, laat uw licht toch tot ons komen. 

 
Vraag: 

 
Waarom is deze avond anders dan andere avonden? 

 
Voorganger: 

 
Dit is de nacht waarin we vieren dat de Schepper riep: “Licht!” en het 
donker werd door het licht verdreven. 

 
Samenzang Opwekking 489 
 

Wij willen U ontmoeten, 
U eren in ons lied, 
vol dank en vol aanbidding, 
omdat U telkens weer voorziet. 
Uw liefde vult ons leven, 
wij zijn zo rijk door U. 
De dank die wij U geven 
is ons liefdeslied voor U. 
  
Refrein: 
U bent Vader van de schepping, 
de opgestane Heer. 
U verdreef de donk're nacht, 
toen uw dood nieuw leven bracht. 
En U heeft uw volk bevrijd 
door macht en majesteit, 
Ik wil U volgen, Heer, 
heel mijn leven, voor altijd. 



 Mijn Jezus, ik aanbid U, 
mijn lied verhoogt uw naam, 
want U bent mijn bevrijder, 
de sterke rots waarop ik sta. 
Uw liefde vult mijn leven, 
ik ben zo rijk door U. 
Mijn dank wil ik nu geven 
in een liefdeslied voor U. 
  
(refrein 2x) 
 
Wij willen U ontmoeten, U eren in ons lied, 
vol dank en vol aanbidding, 
omdat U telkens weer voorziet. 
Uw liefde vult ons leven, 
wij zijn zo rijk door U. 
De dank die wij U geven 
is ons liefdeslied voor U. 
De dank die wij U geven 
is ons liefdeslied voor U. 
De dank die wij U geven 
is ons liefdeslied voor U. 

 
Vraag: 

 
We leven in wereld waarin er weer een oorlog gaande is? Is het donker 
de baas? Wordt het nooit meer licht, zoals in de dagen van God, toen 
het allemaal goed was? Nooit meer zoals God het bedoelde? Kan het 
licht het echt wel winnen van het donker? 

 
Voorganger: 

 
Ook na het donkerste donker wordt het weer licht! In deze nacht 
denken we aan Jezus, die ons het Licht van God wil geven. In deze 
nacht kijken we uit naar het Licht dat Jezus voor alle mensen wil zijn. In 
deze nacht kijken we naar de Paaskaars en weten we het weer… 

 
  



Samenzang Sela | Als alles duister is 
 

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

 
De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken 
 
Voorganger: 
 

De Paaskaars wijst ons naar Jezus, die het Licht der wereld is. Het is 
maar een klein vlammetje, maar het is meteen niet helemaal donker 
meer en het kleine vlammetje kan heel veel licht geven als wij het niet 
voor ons zelf houden, maar delen met anderen. Dan zul je eens zien: 
één vlammetje is genoeg om veel licht te maken! 

 
Kom naar voren en ontsteek een kaars aan de Paaskaars.  

Samen vormen we een kring van licht. 
 
Samenzang opwekking 595 (Tijdens het ontsteken van het licht) 
 

Licht van de wereld 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer. 
Bij U wil zijn, elk moment 
 

  



Voor U wil ik mij buigen 
U wil ik aanbidden. 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig. 
U bent zo geweldig goed voor mij 
 
Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld gekomen. 
Legde Uw heerlijkheid af. 
 
Voor U wil ik mij buigen 
U wil ik aanbidden. 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig. 
U bent zo geweldig goed voor mij 
  
En nooit besef ik hoe U leed 
de pijn die al mijn zonden deed. 
En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed 
 
En nooit besef ik hoe U leed 
de pijn die al mijn zonden deed. 
En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. 
 
Voor U wil ik mij buigen 
U wil ik aanbidden. 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig. 
U bent zo geweldig goed voor mij 

 
 
 



Lezen Paasverhaal uit Lucas 23:1 -6a 
 
Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren 
naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf 
aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was 
weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam 
van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. 
Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze 
werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. 
De mannen zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de 
doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. 
 

Samenzang opwekking 71 
 

Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
  
Straks als er een nieuwe dag begint, 
En het licht het van het duister wint, 
Mag ik bij Hem binnengaan, 
Voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks wanneer de grote dag begint, 
En het licht voor altijd overwint, 
Zal de hemel opengaan, 
Komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 

  



Jezus komt in heerlijkheid, 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 
Voorganger: 
 

De kracht van Gods Liefde  
heeft de dood overwonnen, 
geen haat, geen duisternis zegeviert over Licht. 
 
De lang verwachte nieuwe wereld is nu al begonnen, 
want Liefde, die voor ons intens leed, 
biedt geloof, hoop en uitzicht, 
hetgeen je licht vergeet. 

 
We verlaten met blijdschap in ons hart de kerk, om morgen samen het 

Paasfeest te vieren 
 


