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Zaterdag 

20 april 2019 
21.00 uur Hofkerk  

Voorganger: ds. Fred van Helden 
Organist: Sveta Patlan 
M.m.v. gemeenteleden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dag is stil. Donker, grijs en grauw. Er is geen reden tot juichen. Er hangt 
een donkere sluier van verdriet over de berg waar Jezus gekruisigd is, over 
Jeruzalem, over het graf, over de leerlingen. 
En toch…. 
Als we lezen in de Bijbel zien we God telkens weer licht maakt, vanaf de 
scheppingen de regenboog boven een overstroomd land, van de uittocht uit  
slavernij, van licht aan de overs van Babel als het tranen regens. Gods licht 
zal schijnen. 
In deze nacht gedenken we hoe God de zon is van ons bestaan en een 
nieuw begin maakt door het donkerk heen. Zijn Licht zal de dood overwinnen 

De kleur is in deze nacht veranderd van zwart of paars, kleur van 

boete en inkeer, naar wit, kleur van opstanding en vreugde. .  
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1. WACHTEN IN DE NACHT 

● Inleiding 
 

Het is stil en donker om ons heen. 
Het is stil en donker in ons hart. 

Op Jezus hadden we onze hoop gevestigd 
Hoop op een nieuwe wereld 
hoop op een andere menselijke verhouding 
hoop op een ander mens zijn 

Zijn leven bracht het beste in ons naar boven 
Het was een hoop die ons deed geloven  
en ons tot leven bracht 

Maar zijn lijden confronteerde ons  
met het kwaad in de wereld  
en ook met onze tekortkomingen 
met onze angsten 
en het wegvluchten van Jezus 
het verraden van Gods ideaal 
zonde… dat is het . 

Alsof we weer het paradijs verloren 
en niet uit ons slavenbestaan vrij werden, 
maar terug vielen 

Hier in het donker  
in de stilte na zijn dood 
komen we bij elkaar 
met onze hoop en wanhoop 

we richten ons met onze gebeden naar God 
om niet het onrecht te laten overheersen 
om ons falen tegemoet te komen. 

we bidden God dat zon  
van gerechtigheid weer op mag gaan 
en dat de zachte krachten die nu nog verborgen zijn 
mogen overwinnen 

We lezen in de Bijbel 
gedeelten waar God 
telkens weer 
een nieuwe begin maakt. 

Mag dit ook nu zo zijn. 
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 Zingen: Wij komen hier ter ere van uw naam 
Liedboek 2013,: 274 

 
 
2. Ontferm u God, kyrie eleison, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 
 
3. Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan 
 

 De Bijbel wordt geopend 
 

2. SCHEPPING 

Het woord van God maakt open. 
het schept ruimte 
het schept lucht 
het schept licht  
om het donker te breken 
niet in het donker te wandelen 
en de wereld in een ander licht te zien 

 
  Bijbellezing: Genesis 1: 1-5, 2:4-7 
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 Zingen:  Zingt al wie leeft van Gods genade 
Liedboek 2013,: 33:2,8 

 
 

8. Wij wachten stil op Gods 
ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem 
verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft 
bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde 
uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, 
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 

 Bloemen worden in de kerk gebracht 
 

Wij eten de vruchten 
en hebben alles wat ons toekomt 
en toch willen we meer. 
We willen meer  
en alles zelf bepalen 
alles zelf hebben 
We nemen te veel 
en eten van verboden vruchten 

We schamen ons 
en vluchten weg 
voor ons gedrag 

 
maar toch vallen we niet uit Gods genade 
God zoekt ons op 
en vraagt of wij een redding willen zijn 
in een wereld die door geweld wordt overstroomt 

En God laat ons een boog zien  
met zoveel kleuren als er mensen zijn 
God roept ons op om in vrijheid met elkaar te leven 
en elkaar te knechten 

God zelf is het verdrukt volk nabij in Egypte. 
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3. BEVRIJDING  

WAAROM IS DEZE NACHT ANDERS 

Kind: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
 Waarom luisteren wij naar wat wij al wisten en waarom gaan wij 

terug naar het begin? 
Volw: Dit is de nacht, waarin wij gedenken, dat God de hemel en de 

aarde heeft geschapen en de mensen geroepen heeft uit het 
donker naar het licht. 

Kind: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
 Want alle nachten slapen wij en nu zijn wij samen om te waken. 
Volw: Dit is de nacht waarin wij gedenken, dat God de vaders en de 

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

Kind: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
Volw: Dit is de grote nacht, waarin wij gedenken, dat onze Messias als 

eerste der mensen de banden van de dood verbroken heeft. 
Kind: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
Volw: Dit is de nacht, waarvan geschreven staat: 
  ‘Ik zei: Ook als de duisternis mij zal bedekken, dan nog is de nacht 

een licht om mij heen.’ 
Kind: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
Volw: Dit is de nacht, waarin de wereld tot leven wordt geroepen. 
 

 Bijbellezing:  Bevrijdingsverhaal 
 Zingen:  De toekomst is al gaande 

Liedboek 2013, 605 

 
 

2. De toekomst is al gaande, 
schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet. 
 

3. De toekomst is al gaande, 
een bron in de woestijn 
zingt tegen het vergaan in: 
de dood zal niet meer zijn. 
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4. De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 
 
5. De toekomst houdt ons gaande 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land. 

 
 Water wordt in de kerk gebracht  

 
Koningen heersen over ons bestaan. 
Toen en nu. 
soms zijn ze als herder  
en hebben ze oog  
voor kleinsten en de verdrukten 
vaak hebben ze alleen oog  
voor hun eigen macht en rijkdom. 
 

Vaak gebruiken ze God als excuus. 
voor hun land  
en hun veiligheid 
 
Profeten zeggen hen dat je daden  
in overeenstemming moeten zijn met je geloof 
Je land wordt niet gered 
omdat je de Ark van het verbond in je tempel 
hebt staan 
of omdat je afstamt van Abraham 
 
God wil geen offers die niets zeggen 
Hij wil dat we mensen recht doen. 

 
En dan wordt het land ingenomen 
door een vreemde macht 
en mensen worden weggvoerd. 
 
Is het afgelopen met het geloof? 
Met God? 
Zelf in de vreemde ontdekken  
mensen die op God blijven vertrouwen 
dat God het ook daar nabij is. 
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4. BALLINGSCHAP GOD IS AANWEZIG IN DE VREEMDE 

 Bijbellezing:  Daniël 3 Vuuroven   
 Zingen:  Houdt mij in leven, wees Gij mijn redding 

Liedboek 2013, 25b 

 
Voorzang: 

 
Allen: 

 
Voorzang: 

 
Allen: 

 
 

Voorzang:  
Zijt Gij het Heer, die komen zal 
of moeten wij  
een ander verwachten 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 

Allen: 
Houd mij in leven,  
wees Gij mijn redding 
steeds weer zoeken  
mijn ogen naar U. 

Voorzang: 
Geeft Gij uw woord aan deze wereld, 
Gij zijt mijn lied,  
de God van mijn vreugde, 
naar U gaat mijn verlangen Heer. 

Allen: 
Steeds weer zoeken  
mijn ogen naar U. 
Houd mij in leven  
wees Gij mijn redding 
steeds weer zoeken  
mijn ogen naar U. 
 

5. TERUGKEER 

 Bijbellezing:  Psalm 126 
 Zingen:  Verheug u, gij dochter van Sion 

Liedboek 2013, 550: 1,3 
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3. Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Zijn daden, zij zullen 
de aarde vervullen, 
voor jood en voor heiden 
door dood en door lijden 
draagt Hij met zich mede 
de blijdschap, de vrede, 
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht, 
zo brengt Hij het leven terecht. 

 
Wat is er mooier dan dat iedereen met 

elkaar  
samen een maaltijd genieten 

Dat mensen leven in vrede met 
elkaar 
Dat is het visioen voor de 
toekomst 
dat alle mensen delen 
dat mensenrechten 
geserveerd worden 
en zuivere koffie geschonken. 

Dat niemand achteraf zit. 
dat mensen leven in rechte 

verhoudingen met elkaar 
en genoegen nemen met elkaar 

en niet bang zijn om elkaar voeten 
te wassen 

en de minste te zijn 
 

6. VISIOEN VAN EEN MAALTIJD VOOR ALLE VOLKEN 

 Bijbellezing: Jesaja 25:6-10 
 Zingen:  De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan 

Liedboek 2013, 762 
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2. Gezuiverd en belegen is de wijn, 
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen; 
op deze berg zal 't feestlijk toeven zijn, 
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen. 
 
3. Op deze berg neemt Hij de sluier weg, 
waar alle volkeren mee zijn omwonden; 
de duisternis zal worden afgelegd, 
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden. 
 
5. En Hij, het leven zelf, verslindt de dood 
tot overwinning; en van alle ogen 
wist Hij de tranen af. Het ochtendrood 
gaat stralend op, een opgang uit den hoge. 
 

 
 

 Brood en wijn worden de kerk in gebracht 
 
 Er is genoeg voor iedereen. 

Jezus laat in zijn leven zien 
dat er genoeg is voor iedereen 
als we bereid zijn te delen 
Hij leert ons te delen met duizenden 
en er blijft genoeg over 
 
In Jezus  zien we een mens 
die oog heeft voor wie honger heeft en dorst 
hij eet met mensen die er buiten liggen 
 
In Jezus zien we wat we als mens broodnodig 
hebben 
Hij heelt mensen en doet hen opstaan 
en voedt ons leven 
met wat we dagelijks nodig hebben 
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7. BROOD DES LEVENS 

 Bijbellezing: Johannes 6:51 Lucas 5:27-32  
 
 Zingen:  Wij teren op het woord 

Liedboek 2013, 687: 3 
 

 
 

 Terwijl we stil en onmachtig zijn 
over de krachten die Jezus  gevangen namen 
stil en schuldig over de krachten die in ons zijn 
- dat we Jezus niet hielpen 
en Gods wil tegenwerken - 
Terwijl schaamte ons in haar greep houdt 
en we in het donker wandelen 
en niet weten waar het met ons  
en de wereld naar toe moet 
 
gebeurt er iets 
van een andere kant… 
een nieuw licht 
een nieuw kracht 
 
komt de graankorrel diep in de grond tot leven 
 

8. OPSTANDING 

 Bijbellezing:   Lucas 24:1-12 
 Zingen:  Groen ontluikt de aarde 

Liedverwijziging 625 
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2. Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods 
Rest haar niets dan rusten in de harde rots? 
Diep in het graf is Hij de weg gegaan 
Van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan. 
 
3. Zaad van God, verloren in de harde steen 
en in ons hart, in doornen, vruchteloos alleen 
heen is de nacht, de derde dag breekt aan 
Liefde staat te wuiven als het groene graan. 

 

LOF VAN HET LICHT 

 De paaskaars wordt binnengebracht 
 Het liturgisch kleed wordt gewisseld van naar wit 
 
 Zingen  ‘Licht van Christus’ 

(Lied 593, wij zingen het 3x) 
 

 
 

 Diaken zingt: Licht van Christus 
 

Wij geven het Paaslicht aan elkaar door totdat alle kaarsen 
branden.  
Als onze kaars brandt zingen wij het lied mee ‘Als alles duister is’.  
Liedboek 2013: 598 

 
 we zingen het tenminste 3x 
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9. GEDOOPT IN HET LICHT VAN CHRISTUS 

 Doopgedachtenis en belijden 
 
Dit is de nacht 
waarin wij worden teruggebracht 
naar de oorsprong van onze doop: 
ook wij 
zijn door het water getrokken, 
bekleed met licht, 
beademd met nieuw leven. 
Een nieuwe naam 
is ook over ons uitgesproken. 
Deze nacht gedenken wij 
hoe ook wij zijn weggeroepen 
uit dood en duisternis. 
Weten jullie dan niet dat wij 
- gedoopten in Jezus Christus – 
met Hem begraven zijn 
door de doop, in de dood, 
opdat wij 
- zoals Christus opgewekt is uit de doden 
door de glorie van de Vader – 
ook onze weg zullen gaan 
in een nieuw leven. 
Want, zoals wij geworteld zijn in Hem, 
waar ons sterven lijkt op het zijne, 
Zo zijn wij dat ook 
in het opstaan. 
 
Belijden wij dan ons geloof 
en gedenken wij onze doop. 
 
 Zingen:(Credo)  Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt 

Liedboek 2013,: 343 
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2. Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon, 
die mensen hielp en meeleed en werd gedood. 
Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont. 
 
3. Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest 
ons zuivert en doet opstaan en muren breekt, 
tot alle volken één zijn in Christus’ geest. 
 
4. Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt, 
die is en was en zijn zal en met ons blijft 
en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt. 

 
 Wij gaan zitten 
 

OPSTAAN IN HET LICHT VAN DE NIEUWE MORGEN 

Gebeden  
Afgesloten met een stil gebed en het Onze Vader 

 
 Zingen: U zij de glorie  

Liedboek 2013; 634 

 

 
 
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! 
 

HEENZENDING EN ZEGEN 

We steken opnieuw ons kaarsje aan 
en met het licht in handen  
gaan we de kerk uit, de wereld in. 
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 Want als Hij is opgestaan in deze vroege ochtend 

dan ook onze wil 

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?’ 
 
 

Morgen zondag 21 april is het Paasmorgen 

 
Om 8.30u is er een Paasontbijt in de Hofkerk 

 
Om 10.00u  is er een feestelijke Paasviering  

m.m.v. cantorij 
Voorganger is Ds. C. der Nederlanden 

Organist is Norbert Roozenburg 
 

Er is oppas voor de allerkleinsten 
en er is een kinderviering voor de kinderen van de basisschool 


