
Paaswake – Stille Zaterdag 
(16-04-2022) 

 
We komen binnen in het donker en in stilte 
 
Openingswoorden (door Quinten) 
 
Hier zitten we dan…… in het donker van de nacht. 
Waar wachten we op? 
Waarom zijn wij hier en haken we niet af? 
Jezus is dood 
Ook ons leven eindigt eens met de dood 
Zo is het leven 
Waarom zou het bij Hem anders zijn? 
Jezus is dood. 
Blijf rustig zitten……………. 
Huil desnoods……….. 
Niet wetend hoe we morgen verder moeten 
Maar overmorgen, of misschien de dag daarna, leven we verder 
Hoe dan ook, we zullen verder moeten. 
Waarom zitten we hier eigenlijk? 
Hij is dood 
En wat kunnen wij anders 
dan herinneren? 
 
Lied – Blijf bij mij en waak hier met mij  
  
Gebed (door Quinten)  
 
Vanuit het donker zoeken we naar U 
en naar verbondenheid met elkaar. 
Raak ons aan en bemoedig ons om in dit uur 
waarin alles in ons zwijgt, 
ons toe te vertrouwen aan U. 
We houden ons vast aan Uw belofte van trouw 
Open ons om, zoals de eerste leerlingen, 
door uw woord geraakt worden 
en voort te gaan op de weg die Jezus ons voorleefde. 
Een weg vanuit het donker naar het licht 
een weg van onvoorwaardelijke liefde voor elkaar 
Ga met ons mee op deze weg. 
Amen 
       
  
V:  Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
A: Omdat wij in deze nacht gedenken hoe God in elke duisternis, wanneer het soms woest en leeg is 
in ons leven, het licht doet overwinnen. 
V: Daarom horen we uit het begin van de bijbel: 
 



 
Lezing: Genesis 1:1 – Genesis 2:3 (door Heleen) 
 
Lied – Heel het duister is vol luister (NLB 139d) 
 
V: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
A: Omdat God in deze nacht zijn volk uit Egypte heeft geleid en droogvoets liet gaan door de zee, 
zodat ook wij eraan herinnerd mogen worden dat hij ons niet in de steek laat. 
V: Daarom horen wij uit het boek Exodus: 
  
Lezing: Exodus 14:21 – 15:1a (door Judith)  
 
Lied –De koning van Egypteland (NLB 169) 
 
V: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 
A: Omdat wij in deze nacht gedenken dat God er voor ons is in voor – en tegenspoed. 
V: Daarom horen wij uit het boek Psalmen: 
 
Lezing: Psalm 30: 1-13 (door Heleen) 
 
Lied - Eens als de bazuinen klinken (NLB 769, vers 1, 2, 5 en 6) 
 
Gebed (door Quinten) 
 
Lieve God 
Reeds daagt het in het oosten 
De natuur wordt steeds lichter 
Vogels gaan weer fluiten 
En kondigen de nieuw lente aan 
Het nieuwe leven – een nieuw begin 
Geef ons hoop als wij Jezus zoeken 
Jezus het nieuwe licht 
Jezus de hoop op nieuw leven 
Jezus de hoop op vrede voor alle mensen 
Jezus de hoop op gerechtigheid voor alle mensen 
Een nieuw begin. 
Amen                                               
 
V: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
A: Omdat Jezus Christus onze Heer 
      in deze nacht de boeien van de dood verbrak en uit het graf is opgestaan. 
V: Daarom horen wij uit het evangelie volgens Marcus: 
 
Lezing: Marcus 16:1 – 8 (door Quinten) 
 
Binnenkomst Paaskaars, de drager zegt/roept: Licht van Christus 
 



 
 
Paasgroet: V: De Heer is waarlijk opgestaan  
                      A: De Heer is waarlijk opgestaan 
                      3x 
                               
 aansteken kaarsen gemeente, ondertussen zingen 
 
Lied – Licht dat terugkomt (zwarte letters op witte achtergrond) 
 
Dankzegging (allen) 

Het licht van Christus 
die in heerlijkheid verrezen is, 
moge de duisternis 
uit ons leven verdrijven. 

 
De nacht is voorbijgegaan, 
de dag is aangebroken: 
de zon der gerechtigheid 
gaat over ons op. 

 Amen  
 
DOUWE:, In deze nacht willen we ook onze doop gedenken. Als symbool daarvoor schenken we 
water in het doopvont. Laten we zingen en zo onze eigen doop gedenken. 
 
Lied – NLB 351 vers 1,2 In U zijn wij begrepen. 
 
Allen: 
Liefdevolle God, die ons hebt bedacht 
toen wij nog nergens waren 
en die ons blijft gedenken 
als wij hier niet meer zijn – 
Trouwe God, die het kleine verkiest 
boven alles wat zich verheft 
en die trouw blijft als wij vallen 
in de diepte die wij vrezen- 
Wij danken U voor elkaar 
Want in elkaar herkennen wij iets 
van uw vriendelijk aangezicht. 
Wij bidden U: houdt ons vast, 
door heel dat kwetsbare leven heen, 
ga met ons mee en vergezel ons- 
dat wij, gedoopt, als nieuwe mensen 
uw Zoon volgen 
met waar geloof, goede hoop, en vurige liefde 
uw toekomst tegemoet. 
Door Jezus Christus, onze Heer.Amen 
 



 
DOUWE:  
Het is een goede gewoonte om in deze Paaswake onze gemeenschap, vriendschap en 
saamhorigheid te delen in de vorm van brood en wijn.  
Al is de vorm die we dit jaar gekozen hebben, anders. De tafel is gedekt – er staat hier brood en 
wijn. En ook bij u thuis staat wellicht brood en wijn gereed.  
Het delen van de Maaltijd is ons gegeven door de Heer zelf, ook als een opdracht. We worden geacht 
te delen met iedereen.  
Daarom nemen we brood, zegenen het, breken het en delen we het... Symbolisch. We schenken wijn, 
zegenen en delen die. Vanavond symbolisch.  
Laten we in een lied gedenken dat we de Maaltijd ten diepste vieren ter gedachtenis aan Jezus, die 
voor ons geleden heeft, is gestorven maar ook is opgestaan. 
We zingen het lied Eat this bread, drink this cup. 
 
Lied: Eat this bread  
 
Dankgebed, afsluiten met het ‘Onze Vader…’ (door Douwe) 
 
Goede God, 
Wij danken U voor nieuw licht – voor nieuw leven.  
Wij danken U dat U ons steeds weer het vertrouwen geeft dat het licht het wint van het donker, dat 
er steeds weer nieuw leven is, dat Uw herscheppende liefde een geweldige kracht is… Dat U ons 
telkens weer hopeloos hoopvol maakt. 
Wij danken U dat wij vanavond hier konden zijn – als uw gemeente, in alle vrijheid, samen met 
elkaar. Dat wij zoveel met elkaar mogen delen – in verbondenheid met de wereld om ons heen. 
Dank U dat ook wij steeds weer opnieuw op mogen staan, onze doop mogen herbeleven. 
Dank U dat U ons tot opstandige mensen maakt. Dat U ons oproept dat alles anders kan, de wereld 
op z’n kop.  
Rust ons daartoe uit, God – maak ons tot uw instrumenten. Geef ons vertrouwen, moed en 
standvastigheid. Zodat wij de wereld op z’n kop kunnen zetten.  Dat wij – gesterkt door brood en 
wijn – mogen uitdragen hoe U deze wereld bedoeld heeft. 
Als teken van verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en tijden bidden wij samen de woorden 
die Jezus ons gaf: Onze Vader… 
 
Lied – De vrede van de hemel en de aarde (IONA) 
 
Slotwoorden (door Quinten) 
 
Zo gaan we van hier, in de wetenschap dat Licht sterker is dan het duister en het leven sterker is 
dan de dood. De nacht is voorbij, de nieuwe morgen breekt aan. Een nieuw begin, een nieuwe 
toekomst! 
 
Een toekomst die verder gaat dan ons zijn, buiten ons bereik, van zien en spreken. Een toekomst als 
een plek waar we elkaar ontmoeten. Een belofte, een droom – waar we vrij kunnen ademen, en 
lachen.  
Een plek waar we elkaar ontmoeten, ook diegenen die we missen, gevangen in een nieuw licht; 
waar we liggen in het gras; een plek waar liefde je verwelkomt, waar we weer heel zijn. 
Er is een plek, er is een nieuw begin – de toekomst is al begonnen. 



 
We luisteren naar Martyn Joseph – There is a field 
 
  
 
Somewhere beyond this 
Just out of reach 
There’s a place where we once met 
Beyond sight and speech 
When this is all history 
Just a promise and a dream 
We’ll sit, we’ll remember 
We’ll laugh and we’ll breathe 
 
There is a field  
There is a field 
There is a field 
I’ll meet you there 
 
Somewhere beyond this 
Just out of sight 
All those we miss 
Held in some new light 
Lie down in the deep grass 
Lie down every soul 
In a field where love welcomes you 
In a place where we’re made whole. 
 
There is a field  
There is a field 
There is a field 
I’ll meet you there 
 
 
 


