
PROTESTANTSE GEMEENTE 
TE 

WOENSDRECHT 
 
 

Stille Zaterdag  
3 april 2021, 19.15 uur 

 
de kleur verandert van paars naar wit, 

teken van blijdschap over de verrezen Heer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: ds. Wim Lolkema 
Organist: mw. Gertje van Elsäcker 

Zang: mw. Meta van Geest en dhr. Wolter Smit 
 



 
 
 
 
 

Het is STIL en donker in de kerk. 
 

We luisteren naar zacht orgelspel: éénmaal lied 590 
 

Het is stil. 
De voorganger zegt enkele van de zeven kruiswoorden: 

 
Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? 

(Marcus 15:34) 
 

Ik heb dorst. 
(Johannes 19:28) 

 
Het is volbracht. 
(Johannes 19:30) 

 
Vader, in uw handen leg Ik mijn geest 

(Lucas 23:46) 
 

Het is stil. 



Zang: Lied 590: 1 en 5. 
 

1  Nu valt de nacht. 
Het is volbracht: 
de Heer heeft heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht 
in Gods hand gegeven. 

 

5  Hoe wonderlijk, 
uitzonderlijk 
een sabbat is gekomen: 
eens voor al heeft Hij het juk 
van ons afgenomen. 

 
We gaan staan. We staan op! Het is PASEN. 
 
Voorganger: Ontwaak wie nog slaapt! 
  Ontwaak en sta op!  
  Het licht gaat op. 
  Ontwaak en sta op! 
  Christus is ons licht. 
ALLEN:  Christus is ons licht. 
 
 Het paarse antependium wordt bedekt door het witte 

antependium. 
 Het licht van de Paaskaars wordt binnengedragen. 
 
De ambtsdrager die de kaars binnenbrengt  
zet deze op de standaard en roept:  
Het Licht van Christus! 
ALLEN: Heer, wij danken U! 
   



Zang: Lied 601: 1 en 2. Het licht wordt gedeeld. 
 

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

 
Gebed voor de Paaswake 
 
Zang: Gezang 462: 1 en 2 uit het Liedboek voor de 
Kerken 
 

1. Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn, 
en Christus zal over u lichten! 
Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, 
eer Hij u als rechter komt richten. 
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! 
Wie kiest, o verdwaasde, voor ‘t leven de dood? 

 

2. Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed, 
de nacht is zo lang reeds verdwenen! 
Het licht der genade, met blijdschap begroet, 
heeft de aarde reeds eeuwen beschenen. 
En groots is uw roeping en heilig uw taak, 
en de uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak! 



De lezingen voor de Paasnacht 
 
Vraag en antwoord door Djeden en de voorganger 
 

Lezing: Genesis 1: 1 t/m 5 
 

Zang: Lied 513: 1, 3 en 4 
 

1. God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 

 

3. God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 

 

4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

 
Vraag en antwoord door Djeden en de voorganger 
 

Lezing: Exodus 14: 19 t/m 22 
Zang: Lied 350: 1, 4 en 7 
 

1. Het water van de grote vloed 
en van de zee zo rood als bloed, 
dat is de aardse moederschoot, 
dat is de diepte van de dood. 

 

4. Wij staan geschreven in zijn hand, 
Hij voert ons naar ’t beloofde land. 
Als kind’ren gaan wij zingend voort, 
de Vader is het die ons hoort. 

  



 
 

7. Gij heft de aarde aan het licht 
door diepte heen en door gericht, 
eens zal zij bloeien als een roos, 
een dal van rozen, zondeloos! 

Vraag en antwoord door Djeden en de voorganger 
 

Lezing: Ezechiël 37: 1 t/m 10 
 
YouTube: Lied 608 
 
Vraag en antwoord door Djeden en de voorganger 
 

Lezing van het Paas-Evangelie: Marcus 16: 1 t/m 8 
 

v:   De Heer is waarlijk opgestaan! 
ALLEN: De Heer is waarlijk opgestaan! 
v:  Juichen moeten wij in deze nacht! 
ALLEN: Juichen moeten wij in deze nacht! 
 

Zang: Lied 624: 1 en 2 
 

1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja! 
Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja! 
Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 

 

2. Prijs nu Christus in ons lied, halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 
dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja! 

 
Meditatief moment 
 
YouTube: Het Lied van het nieuwe begin 
 
De gedachtenis van onze Doop 
  

https://www.youtube.com/watch?v=GVywZlYHMUY
https://www.youtube.com/watch?v=mxNxKSILINM


 
NA de gelezen Geloofsbelijdenis: 
v: Dit is het geloof van de kerk van gisteren, van 

vandaag 
en (naar wij vertrouwen) ook van de kerk van 
morgen.  
Heer, wij danken U! 

ALLEN: Heer, wij danken U! 
 
Zang: Lied 637: 1 en 4 
 

1. O vlam van Pasen, steek ons aan, 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
De Zoon, voor wie het duister zwicht, 
de Zoon is als de zon, zo licht! 

 

4. Ziehier het licht van lange duur, 
ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
o vlam van Pasen, steek ons aan – 
de Heer is waarlijk opgestaan! 

 
Gebeden en Onze Vader 
 
Mededelingen 
We gaan staan voor het slotlied 
 

Zang: Lied 634 
 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

  



 

2. 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! 

 
 

Wegzending en Zegen 
 
Gezongen AMEN 
 
 


