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Stille zaterdag 

Verwoording van de schikking 

Stil is het geworden 

aan de overzijde 

zeven witte linten 

vragen zich af 

Hoe kon dit gebeuren? 

Op de lichttafel 

branden lantaarns 

wakend in de nacht 

als wachters in de morgen. 

Het uitroepteken  

komt naderbij! 

Licht ontloken aan het donker. 

Licht, licht alles is licht geworden 

in de glans van Eeuwigheid! 

Stem: 
Er is een vreemde leegte neergedaald,  
een grote stilte die geen stilstand is. 
 
Rondom ons gaat het leven voort, 
trekkend rond de plaats van leegte 
die ons bestaan geworden is. 
 
En wij overdenken 
woordloos 
beeldloos 
wat gebeurd moet zijn. 
 
En van ver daalt milde vrede 
over die gedachten neer, 
waar de dood zo dichtbij langs ging, 
dingen meenam 
die hun dienst hebben gedaan, 
mensen meenam 
die ons lief zijn, die ons lief zijn….. 

 
Zingen Cantorij: 1x 
  Cantorij + Gemeente: 2x 
 

 
 
Stem: 

Uitgevochten, uitgeleden, 
afgeleefd en uitgeput 
zijn wij slechts 
……..en toch in vrede. 
Grijs de toekomst, geen verleden. 
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Zelfs het uur is opgelost. 
 
In de aarde kiemt het leven, 
in ons hart woont nog de liefde. 
Nee, te rijmen valt dit niet… 

 
 
De cantorij zingt samen met de gemeente ‘Veertig dagen zijn voorbij nu’. 

 
Stem: 

Aan de grenzen van ons weten 
een gedachte die niet gaan wil 
en die wij niet durven denken….. 
…toch houdt zij zachtkloppend aan. 
 
Wat wil zij zeggen? 
Siddering die ons doortrekt.. 
 
Dood schept ruimte voor iets nieuws 
 
Een huivering over de huid… 
 
 
Laat wat geweest is, achter je. 
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Tijd voor verandering. Tijd voor iets nieuws. 
Mogen wij? Durven wij? Is dit een weg? 
 
In de akkers sterft het graan, 
is gestorven. 
Groen worden de velden, gekiemd uit wat was. 
Verandering. 
 
Dood en wedergeboorte. 
Diep geheim. 
Onbegrepen. 
Zo nabij. 

 
Stilte  
 
Stem: 

Hoor! Klopt daar het leven aan? 
 
Lied breekt in in duisternis, 
wekt ons. 
Roept ons op te staan.. 
 
Opstaan, en opnieuw op weg te gaan, 
nieuwe wegen, ongebaand nog. 
Verandering… 

 
Zingen lied 724: 1,2 uit Zangen voor zoeken en zien. 
 

 

 

2. Opnieuw geboren, opgestaan, 
bezocht, gelouterd en onthecht, 
in kou en duisternis gewacht, 
lang vastgehouden in een nacht 
die ongedacht weer ochtend werd. 

 
 

Tijdens het volgende lied wordt de Paaskaars binnengebracht. 
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Cantorij 2x; daarna cantorij en gemeente 
 

 
 
Stem: 

Nachtblauw nevelt weg in lila 
rozerood, steeds hoger 
aan de horizon… 
een nieuwe dag. 
Een nieuw bestaan? 
Leven na de dood? 

 
Het witte kanselkleed wordt binnengebracht en opgehangen 
Daarna wordt het doopvont gevuld. 
Rondom het doopvont staan wij stil bij onze doop. 
 
Stem: 

Gedoopt zijn wij 
in Zijn dood 
en door het water van de doop heen 
ontvingen wij nieuw leven. 

 
We zijn in deze stille week 
met Hem meegegaan 
en Hij ging voor ons uit 
en door de dood heen, 
is Hij opgestaan! 

 
 

Wij gedenken Zijn nieuw verbond met ons 
en weten ons verbonden 
met Hem en met elkaar. 

 
Geloofsbelijdenis. 
 
Ik geloof dat wij op deze aarde zijn 
om iets moois, iets goeds  
van ons leven te maken. 
 
Ik geloof dat wij de verplichtingen hebben: 
iets moois van deze aarde te maken, 
speciaal ook voor anderen. 
 
Ik geloof, dat wij met volle teugen mogen genieten 
van alles wat deze aarde te bieden heeft, 
maar nooit ten koste van een ander. 
 
Ik geloof dat wij naar de geest van Christus 
moeten leven en onze medemensen 
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de hand moeten reiken, 
door met hen mee te leven, 
en hen begrip en liefde te tonen. 
 
Ik geloof, dat wij door zó te leven 
ons leven zin geven; en dan  
is het leven waard geleefd te worden. Amen. 
 
Het licht van de paarskaars wordt doorgegeven rondom het doopvont. 
Tijdens het doorgeven van het licht zingen we: ‘Licht, Licht, alles wordt licht’. 
 

 
 

cantorij: Weggesprongen uit het duister, 
sprankelend de jonge morgen. 
Helder nog de morgenster. 

allen: Licht! Licht! Alles wordt licht! Niets dan licht!  
 Overal licht, alles is licht geworden. 
 
cantorij: De Dageraad, zojuist geboren 

- dauw aan haar wimpers – 
staat stralend op aarde. 

allen: Licht! Licht! Alles wordt licht! Niets dan licht!  
 Overal licht, alles is licht geworden. 
 
cantorij: Dansend komt zij uit het oosten, 

-wieg en woonplaats van het licht – 

de zon in al haar luister. 

Zo komt de Wedergeborene, 

de Zon van het al, 

Die de dood overwon,  

het leven zijn plaats hergaf. 

allen:     Licht! Licht! Alles wordt licht! Niets dan licht!  
    Overal licht, alles is licht geworden. 
 
cantorij: Zoals de jonge gouden Zon 

al het geschapene zijn vorm hergeeft,  
het water diepte, 
de hemel hoogte 
de einders verte, 
en alle vormen kleur, 
een kleed van kleur over de aarde, 

allen: Licht! Licht! Alles wordt licht! Niets dan licht!  
 Overal licht, alles is licht geworden. 
 
cantorij: zo hergeeft de Opgestane 

Die de dood overwon, 
de Wedergeborene, 
het leven, het prachtige, 
kostbare leven 
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aan alles en allen die, als Deze, 
een dood zijn doorgegaan. 

allen: Licht! Licht! Alles wordt licht! Niets dan licht!  
 Overal licht, alles is licht geworden. 
 
cantorij: De duizend doden in het leven, 

de angst daarvoor,  
ja, zelfs de dood aan het einde  
heeft aan verschrikking ingeboet.  

allen: Licht! Licht! Alles wordt licht! Niets dan licht!  
     Overal licht, alles is licht geworden 
 
Zegen: 
 
Moge de Heer voor ons zijn 
een stem in ons hart 
die ons oproept om mens te zijn, 
vuur voor onze ziel om 
enthousiast te leven en te werken, 
wijsheid in onze geest om te kiezen voor het goede, 
maar ook, troost en moed in deze dagen. 
Sta op en ga op weg een nieuw begin tegemoet 
 
Met het stralend licht dat ons de weg wijst. 
 
Het licht dat alle duisternis verdrijft. 
 
Laat dit licht onverminderd schijnen. 
In de naam van de vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 
Gezongen amen 
 
We nemen het licht mee de wereld in. 

Na de dienst uitbundig orgelspel, Paaslied. 
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Chi-Rho Kruis 
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