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Voorbereiding  
 
Introductie op het thema van de vesper 

Het is stil van binnen. Stil om de gebeurtenissen om ons heen waarbij het corona-
virus het land heeft stilgezet, ons heeft stilgezet. Tegelijk zijn we nog vol van de 

gebeurtenissen van de Goede Vrijdag. De woorden ”‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn 
hoofd en gaf de geest.”, klinken nog na in onze oren. Het licht van de Paaskaars is 
gedoofd. We leven maar: weg hoop, weg toekomst. Is dit het einde of een nieuw 

begin? Tussen vrees en hoop staan we in deze vesper stil bij het thema wat ons voor 
de 40-dagen tijd is aangereikt: Sta op! Tegen beter weten in of met een rotsvast 

vertrouwen? We ontdekken dat door de hele Bijbel heen die tekst (Sta op!) mensen 
en volkeren letterlijk op de been heeft geholpen, juist ook als alle hoop opgegeven 
leek te zijn. Dag gold niet alleen voor toen, maar geld ook zeker voor nu. 

 
 
We zingen: Lied 575: 1  

1 
Jezus, leven van ons leven, 

Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 

Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
 
Gedicht  

Wat is het stil, Heer, daar binnen in het graf. 
U, slachtoffer van een onverdiende straf, 

en lichtend voorbeeld voor zo velen, 
U moest aan ‘t kruis uw geest in Vaders’ hand bevelen. 
Niet mijn wil, maar die van U zal mij geschieden. 

Zijn ‘t wel angsten, maar geen opstandigheid, die u gebieden? 
In die ruimte, zo Godverlaten stilte vol, 

klinkt het ‘Sta op!’ zo ongelooflijk hol. 
Voor mensen zo bevangen van de angst. 
Besmet te raken, maak het bangst 

God! Sla het boek ten leven toch niet dicht, 
en leidt ons naar Uw morgenlicht.   

 
Moment van Stilte 

 
We zingen: Psalm 119:10 

 

Ik lig terneer, gekluisterd aan het stof, 
maak mij dan, Here, naar uw woord weer levend! 
Mijn wegen heb ik U verhaald, Godlof, 

Gij hebt geantwoord en mij raad gegeven. 
Leer mij dan in het licht van het geloof 

uw wonderen zien, naar uw bevelen leven. 



 
Introductie op de oudtestamentische  STA OP teksten 

Het eerste of oude testament vertelt over de relatie tussen God, de Schepper, en de 

mens, zijn Schepsel en in het bijzonder zijn uitverkoren volk. Telkens weer gaat het 
mis in die relatie en moet de mens opgeroepen worden om op te staan en weer op 

weg te gaan. In Psalm 44 is het de mens die tot God smeekt ‘Sta op, breng in ons lot 
een keer! Als God antwoordt is dat door engelen (Elia), profeten (Samuël) of 
vrienden (Elifaz) die het goede spoor wijzen en het volk, de man Gods of de 

geslagen Job weer oprichten. In Jesaja wordt de brug naar het nieuwe testament, ja 
naar Openbaringen gemaakt. 

 
Lezen vier teksten uit Oude Testament 

 

1 Samuël 12:7 
Samuël bij zijn afscheid van het volk 

En nu wil ik u rekenschap vragen. Sta op, dan houd ik u hier ten overstaan van de 
HEER de weldaden voor die hij u en uw voorouders heeft bewezen. 
 

1 Koningen 19:7 
De Engel tegen Elia als die op de vlucht het al opgegeven heeft 

Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: 'Sta op 
en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.' 
 

Job 22:29 
Elifaz derde betoog tegen Job 

Als rampspoed iemand velt en jij zegt: "Sta op!", dan redt God hem, die het hoofd 
moest buigen. 
 

Jesaja 60:1 
Het nieuwe Jeruzalem 

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.  
 
We zingen: Lied 544:1 en 3 

1 
Christus naar wie wij heten 

heeft met groot geduld 
de wet en de profeten 
ten einde toe vervuld. 

Maar ons is aangezegd, 
tot aan het eind der dingen 

die uitgang te volbrengen, 
de lange lijdensweg. 
3 

De duisternis te boven 
al staat de nacht rondom, 

zijn allen die geloven 
dat Jezus is de zon. 
Zij kiemen uit zijn graf, 

zij bloeien uit zijn wonden, 
zij worden uitgezonden 

de nacht uit in de dag. 



 
Introductie op STA OP teksten uit de Evangeliën 

En ten laatste zond hij zijn Zoon, zijn geliefde in wie Hij een welbehagen heeft. Het 

Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dat is het bijzondere dat 
de Schepper naar zijn Schepselen om blijft zien en alles doet om hen weer met Hem 

in het reine te laten komen. In de Evangeliën neemt Jezus zelf het woord ‘Sta op’  in 
de mond. En het woord, ‘dabar’ valt bij Christus samen met de ‘daad’. Als Hij het 
woord neemt, dan gebeurt er ook iets. De verlamde uit Bethesda gaat lopen, de 

doden komen tot leven zoals het dochtertje van Jaïrus of de jongeling in Naïn.  
Die woorden gebruikt Jezus ook vlak voordat hij wordt uitgeleverd en als 

aanmoediging voor zijn leerlingen, want het loopt uit op de kruisdood en Stille 
Zaterdag.   
 
 
Lezen vijf teksten uit de evangeliën 

 
Johannes 5:8 
De verlamde in Bethesda 

Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ 
 

Markus 5:41 
De opwekking van het dochtertje van Jaïrus 
Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!‘ In onze taal 

betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ 
 

Lucas 7:14 
Opwekking van de jongeling van Naïn 
Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan-de dragers bleven stilstaan-en zei: 

‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’ 
 

Lucas 22:46 
In de hof van Getsemane 
..en hij zei tegen hen: ‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in 

beproeving komen.’ 
 

 
Marcus 14:42 
Vlak voor Zijn gevangenneming 

Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me uitlevert, is al vlakbij.’  
 

 
Evangelielezing: Johannes 19: 38-42 

Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea-die uit vrees voor de Joden in het 

geheim een leerling van Jezus was-aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht 
meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee. Nikodemus, die 

destijds ‘s nachts naar Jezus toe gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van 
mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem 
in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Dicht bij de plaats waar 

Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog 
nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat 

graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. 



 
Meditatie 
 

 
Wij zingen: gezang 462 Liedboek van de kerken 1973: 1 en 2 Ontwaak, gij die 

slaapt 
1 
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doo’n, 

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 d' aarde reeds eeuwen beschenen. 
En groots is uw roeping en heilig uw taak, 

en d' uren zijn weinig: ontwaak dan, ontwaak! 
 
 
DOOPGEDACHTENIS 

Vaak is er in kerken behalve in de gewone zondagsdiensten ook de mogelijkheid in 

de nacht voor Pasen te laten dopen. Dopen in de paasnacht deden de eerste 
christenen al rond het begin van onze jaartelling. En in oosterse kerken gebeurt dat 

nog steeds. Het is daarom het tijdstip om de doop van onze kinderen te gedenken en 
niet in de laatste plaats ook onze eigen doop. 
 

Zulke Paas-wakes die hun hoogtepunt vinden in ‘Kristos Woskrese’ Christus is 
opgestaan!, wordt traditioneel Romeinen 6: 3-11 gelezen. In de verzen 3-4 wordt 

daarbij kernachtig de verbinding tussen de heilige doop en Goede Vrijdag en Pasen 
met de stilte van de dood op Stille Zaterdag gelegd.    
Daar schrijft Paulus: 

Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We 
zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht 

van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.  
 

En Paulus wist waarover hij het had, want had hij zelf niet die woorden gehoord toen 

hij nog Saulus heette en op weg was naar Damascus en Ananias uit naam van die 

Vader tegen hem zij:   

“Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn 

naam aanroept.” 

Zo zijn ook wij door onze doop  mét Christus gestorven, begraven en is ook ons 

gezegd: “sta op!, door de dood, naar  nieuw leven. 

 

 

 



Lied bij de doopgedachtenis: We zingen Lied 351:1, 2 en 3 

1 
In U zijn wij begrepen, 

in U zijn wij gedoopt. 
Uw doop werd ons ten teken, 

uw leven onze hoop. 
Nu weten wij voorgoed: 
Gij zult  ons nooit begeven 

uw lichaam is ons leven 
uw offer is ons bloed. 

 
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 , 

geboren, ongeborgen, 
verloren tot behoud. 

 
3. 
Die 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. 

 
We noemen de namen van de in onze gemeente gedoopte kinderen vanaf Pasen 
2019 en voor ieder kind wordt een kaars aangestoken  aan dat ene kleine lichtje wat 

vanavond nog brandde in de schikking.  
 

Julia de Bakker    gedoopt op 3 november 2019 
Albert Garagashyan   gedoopt op 28 juli 2019 
Brenn ter Meer   gedoopt op 13 oktober 2019 

 
Zij  hebben het zegel van zijn verbond nog maar kort geleden mogen ontvangen en 

ze gaan ons die al langer gedoopt zijn voor. Maar ook wij die om hen heen staan 
mogen  terugdenken aan dat we zelf door de doop verbonden bent met Christus: 
door de dood naar nieuw leven”.  

Daarom steken we 12 kleine lichtjes rondom de kaarsen voor de pas-gedoopten aan. 
als symbool voor uw en onze doop en daarom voor alle leden van onze gemeente. 

 
 
Slot 

Nu zijn deze lichtjes nog klein, maar aan een van die lichtjes ontsteken we morgen 
de nieuwe paaskaars. Symbool van de verrezen Heer, naar wie we uitzien als 

wachters in de morgen.  



 
 
Als voorbode van dat licht dat komt, die nieuwe dag, die opstanding en 

wederopstanding steken we hier een kaarsje aan en we nodigen u uit thuis hetzelfde 
te doen om zo het licht van de komende Paasmorgen als het ware aan elkaar door te 

geven. 
En we zingen: ‘Als alles duister is!’ 
 
Lied 598 ‘Als alles duister is’ 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
(herhalen) 


