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Plaatje Cyprus 

 
De dag is stil.  
Er is geen reden tot juichen. Jezus is gestorven.  
En toch… 
Toch… 
Als een graankorrel  
die in de aarde valt en sterft,  
zo groeit er iets. 
In het diepste donker  
maakt God een nieuw begin. 
Tegen alle wetten in.  
Tegen alle verwachting in. 
In deze nacht gedenken wij  
hoe God een nieuw begin maakt.. 
Hoe liefde de dood overwint.  
Hoe licht het duister doorbreekt.  
Hoe alles anders wordt. 

 

De kleur is in deze nacht veranderd van paars, kleur van boete en inkeer, 

naar wit, kleur van opstanding en vreugde.  
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● Welkom en inleiding  

WACHTEN IN DE NACHT 

Het is stil op straat, stil op scholen en kantoren, 
en vandaag op Stille Zaterdag is er nog een andere stilte. 
Maar stilte is iets anders dan leegte. 
Zoals een graankorrel onder de aarde zich opent  
en een weg zoekt naar het licht 
ontstaat in de diepte van de dood leven 
en staat het op het punt door te breken: 
als teken van hoop voor allen die leven in het donker  
als licht die de duisternis verdrijft 

 De Bijbel wordt geopend 

ZINGEN IN HET DONKER 

  Lezing:  Psalm 130  
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 Zingen:  Als alles duister is  
Liedboek 2013 598  

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

LOF VAN HET LICHT 

 Diaken: Licht van Christus 

Allen:  Heer, wij danken U 

 De paaskaars wordt binnengebracht 

 U kunt nu ook thuis een kaars aansteken 
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4. Licht, verschenen uit den hoge,  
Licht, gedompeld in de dood,  
Licht, onstuitbaar, niet te doven,  
zegen ons met morgenrood. 
 
5. Licht, straal hier in onze ogen,  
Licht, breek uit in duizendvoud,  
Licht, kom ons met stralen tooien,  
ga ons voor van hand tot hand. 

 Zingen  Licht, ontloken aan het donker 
Liedboek 2013; 600   

 
 
2. Licht, geschapen, uitgesproken,  
Licht, dat straalt van Gods gelaat,  
Licht, uit Licht, uit God geboren,  
groet ons als de dageraad.\ 
 
3. Licht, aan liefde aangestoken,  
Licht dat door het donker brandt,  
Licht, jij lieve lentebode,  
zet de nacht in vuur en vlam. 
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5. In het begin kwamen vogels gevlogen, 
in het begin werd hun lied al gehoord. 
Vissen in 't water, wat leeft op het droge: 
God schiep de dieren, elk naar hun soort. 
 
6. In het begin riep God mensen tot leven, 
in het begin was het woord in hun mond. 
Wat was het goed om op aarde te leven, 
wat was God blij dat de wereld bestond. 

SCHEPPING 

 Bijbellezing: Genesis 1: 1-19 

 De bloemen worden de kerk in gedragen 

 Zingen:  In het begin lag de aarde verloren 
Liedboek 2013: 162; 1, 5, 6 
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BEVRIJDING 

 Waarom is deze nacht anders 

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? 

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. 

Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?Want alle nachten 
slapen wij en nu zijn wij samen om te waken. 

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. 

Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 

Dit is de grote nacht, waarin wij gedenken, dat onze Messias als eerste der 
mensen de banden van de dood verbroken heeft. 

Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
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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. 

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.’ 

Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 

Dit is de nacht, waarin de wereld tot leven wordt geroepen. 

 Bijbellezing: Exodus 14: 15-31 

 Zingen:  De toekomst is al gaande  
Liedboek 2013 605: 1, 2, 3 
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Let all who are thirsty come. 
Let all who wish receive the 
water of life freely. 
Amen, come Lord Jesus. 
Amen, come Lord Jesus 

Laat allen die dorst hebben komen, laat allen die het verlangen, het water van 
leven ontvangen om niet. Amen, kom Heer Jezus. Amen, kom Heer Jezus 

BALLINGSCHAP 

 Bijbellezing: Jesaja  55: 1-13 

 Brood en wijn worden de kerk in gedragen 

 Zingen:  Let all who are thirsty come 
Taize,  https://www.youtube.com/watch?v=1ElpNZVhSnQ  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1ElpNZVhSnQ
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HERSCHEPPING 

 Bijbellezing:  Ezechiël 37: 1-14  

 Water wordt de kerk in gedragen  
en in het doopvont gegoten 

 Zingen:  De steppe zal bloeien 
Liedboek 2013 608 
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2. De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, 
een voor een, en voorgoed, die keren in stoeten. 
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen.  
 
3. De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond en wij zullen horen. 
En wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven. 
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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. 

DOOPGEDACHTENIS  

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. 
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V. Geloven wij in de Geest  
die met Jezus  
in de wereld is gekomen; 
die ons blijft wijzen op onze 
verantwoordelijkheid 
voor wat er van onze wereld  
worden zal; 

V. Geloven wij  
in heel de christelijke gemeenschap 
en in dit leven  
dat een weg is naar liefde 
voor al onze medemensen.  

V. Moge het geloof  
dat wij zo juist beleden hebben 
ons een steun zijn en een bron van 
nieuw leven en nieuwe kracht voor alle 
dagen van ons leven.  

BELIJDEN 

Belijden wij dan ons geloof 
en gedenken wij onze doop. 

V. Geloven wij in God,  
die het licht in de wereld brengt. 
die ons de taak geeft  
dat licht door te geven, 
zodat er leven en geluk  
mogelijk is voor iedereen 

V. Geloven wij in Jezus Christus 
die in ons leven weer opstaat 
zodat wij vrije mensen worden, 
zonder vooroordelen, zonder angst 
hoopvolle mensen  
die steeds weer nieuwe kansen krijgen. 
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2. Wij zijn in U begraven, 
wij staan met U rechtop. 
Wij zijn niet langer slaven, 
maar kinderen van God. 
Een wereld zijn wij oud 
maar nieuw als deze morgen, 
geborgen ongeborgen, 
verloren tot behoud. 
 
3. De dood van één voor allen 
werd vruchtbaar in de tijd, 
het zaaizaad is gevallen, 
het loopt op oogsten uit. 
De zondvloed is voorbij, 
ziedaar de nieuwe oever, 
een duif koert in het lover, 
dit is de overzij. 

 Zingen:  In U zijn wij begrepen 
Liedboek 2013 351  
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2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 

OP WEG NAAR DE NIEUWE DAG 

In het vertrouwen dat de nieuwe morgen al is 
aangebroken en wij deze komende dag  zullen vieren 
dat liefde sterker is dan de dood danken en bidden wij 

 Gebeden  

DE OPSTANDING 

 Bijbellezing:  Paasevangelie Matteus 28: 1-10 

 Zingen:  Sta op een morgen ongedacht 
Liedboek 2013 630 

 
  

https://kerkliedwiki.nl/Liedboek_2013
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4.  Sta op! Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van 't graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 

 
3.  Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 

HEENZENDING EN ZEGEN 

 
Neem het licht van Pasen mee 
Als teken van hoop. 
 

 

Morgen zondag 12 april is het Paasmorgen. Om 10.00u. is er een Paasviering.  

Bekijk of beluister de dienst   

via kerkomroep.nl  Delft Hofkerk via Facebook.com/hofkerkdelft/livestream. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10485
https://www.facebook.com/hofkerkdelft/

