STILLE ZATERDAG - PAASWAKE
zaterdag 3 april 2021, paars & wit/goud
Online kerkdienst1
Grote Kerk, Wildervank

Welkom
Verhalen in het donker
Vandaag is een bijzondere dag. 'Stille zaterdag' heet deze dag. We zijn stil, omdat Jezus
gestorven is. Hij was onschuldig, en toch werd hij gevangen en gedood. Daar worden we
tweeduizend jaar later nog stil van.
Al vanaf het begin van de kerk komen mensen bij elkaar in de nacht van Pasen. Want als je
verdriet hebt, kun je er soms niet van slapen. Dan kun je maar beter bij elkaar gaan zitten om
elkaar een beetje te troosten. Maar dat is niet de enige reden om bij elkaar te komen. Er is nog
iets: als het nacht is, als alles stil en donker is, dan laat God van zich horen. In de nacht van
Pasen worden altijd verhalen verteld die daarover gaan. Zoals dit verhaal:2
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Als begin schept God
de hemelen en de aarde.
De aarde nu is woest en leeg,
en duisternis ligt over de watervloed;
maar de Geest van God zweeft al
boven het water.
En God zegt: ‘Laat er licht zijn!’ –
en er is licht.
En God ziet het licht dat het goed is;
en God maakt scheiding
tussen het licht en de duisternis.
En God noemt het licht ‘dag’
en de duisternis noemt hij ‘nacht’.
Er komt een avond
en er komt een morgen:
de eerste dag

Misschien hebben de vrienden van Jezus wel gedacht aan dit verhaal, nadat Jezus gestorven
was. En in ieder geval hebben mensen daar later in de kerk vaak aan gedacht in de nacht van
Pasen. Ze lazen het verhaal van de schepping, omdat ze wisten: als alles donker is, zal God het
licht maken.
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Via YouTube: https://bit.ly/WildervankPKN of
https://www.youtube.com/channel/UCPYKE_c3b83n1CFKUZR4PXw
Genesis 1,1-5 – Herziene Statenvertaling (2010), bewerkt.
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Jezus stierf op de dag voor de sabbat - de vrijdag dus. Daarna werd het zaterdag de laatste dag
van de week. En toch was het niet het einde. Want na de laatste dag komt een nieuwe eerste
dag. Een dag waarop God zal zeggen: "Ik wil dat er licht is!" En dan komt er licht.
Het nieuwe licht van Pasen
Christus, gisteren en heden,
einde en begin - alfa en omega,
hem behoren tijd en eeuwigheid,
heerlijkheid en heerschappij,
in de eeuwen der eeuwen.
> brandende nieuwe paas kaars wordt binnengedragen
Het licht van Christus
die in heerlijkheid verrezen is.
Moge dat Licht
de duisternis verdrijven
uit ons leven.
De nacht is voorbijgegaan
de dag is aangebroken:
de zon der gerechtigheid
gaat over ons op.
Amen.
Zingen : ‘Als alles duister is’
Door het water gaan
Zoals God het volk Israël bevrijdde
door het water van de Rietzee;zoals veertig jaar later dit volk Kanaän binnentrok
door het water van de Jordaan;zoals de profeet Jona door het water van de zee ging
om na drie dagen een nieuwe kans te krijgen op het droge;zoals Jezus zich liet dopen
in het water van de Jordaan;zoals in de vroege kerk nieuwe leden werden gedoopt
in de nacht van Pasen;zo zijn ook wij gedoopt.
Hoe duister de tijden ook zijn,
hoe wild de storm raast,
of hoe losgeslagen wij ons ook weten,
wij zijn gered uit het water van nood en dood.
Dat gedenken wij
in deze nacht van Pasen.
Doopgedachtenis : bij het doopfont
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Geloofsbelijdenis
Gelooft u in God, Vader almachtig,
Schepper van hemel en aarde?
JA, IK GELOOF.
Gelooft u in Jezus Christus,
zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die is nedergedaald ter helle,
de derde dag opgewekt uit de doden;
die is opgestegen ten hemel,
die zit aan de rechterhand van God,
Vader almachtig;
vanwaar hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden?
JA, IK GELOOF.
Gelooft u in de heilige Geest;
gelooft u in één heilige algemene kerk,
de gemeenschap van heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven?
JA, IK GELOOF.
Wisselen van de antependia
Gebed voor de paaswake
Zingen : ‘De steppe zal bloeien’ (Lied 608: 1, 3)
Lezing van de Verrijzenis : Matteüs 28,1-10a3
Muziek : ‘Christus, onze Heer, verrees’ (Lied 624)4
Lezing van het Licht : Johannes 1,1-55
Zending en zegen
Zingen : ‘Looft God, looft hem overal’ (Psalm 150)
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Herziene Statenvertaling (2010) – iets bijgewerkt.
Zie YouTube.
Herziene Statenvertaling (2010) – bewerkt.
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