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Uitleg liturgische schikking 

Het wordt stil. 
Jezus is gestorven. 
Zijn lichaam is begraven. 
Zijn naam is uitgesproken, heeft een plek gekregen. 

Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen. 

Zijn lichaam is terug gegeven aan de aarde en wacht, als een zaadje in de grond, op 
een nieuw begin. 
Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf. 



Stilte (geen klokgelui) 

 
Introductie 
 

Wij zingen NLB 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. 
 
Lezing: Lucas 23: 50-56 . 

Introductie op de reflecties 
 
Reflectie 1 Jozef van Arimathea en Nicodemus 
 
Lied ELB 292: 1 en 4  
. 
1. Ik zal er zijn voor jou 
 zo heeft de Heer gezegd. 
 Ik zal er zijn voor jou 
 met vrede en met recht. 
 
4. Ik zal er zijn voor jou. 
 Ik laat je niet alleen. 
 Ik zal er zijn voor jou 
 mijn licht straalt om je heen. 
 
Reflectie 2 Maria Magdalena 
 

Lied van Maria Magdalena: Zoals licht (Stef Bos) 
Jij viel zoals licht in mijn leven naar binnen 
De zon door de ramen aan het begin van de dag 

Je zei “het wordt tijd om opnieuw te beginnen 
We leven alleen nog recht uit het hart” 
Jij was altijd verwonderd, met open armen 
Jij liet mij zien, dat samen bestaat 
Jij hebt je dromen nooit verraden 
Jij hebt de wereld de liefde verklaard 



De hemel brak open, de ruimte werd groter 
Ik voelde me vrij en ik wist niet waarom 
Jij hebt de liefde nooit verraden 
Maar jij vloog soms te hoog, te dicht bij de zon 
En nu kijk ik om, de sporen vervagen 
Maar onzichtbare armen, houden mij nog vast 
Het wordt tijd om jou los te laten 
Sluit je ogen en slaap zacht 
Ik heb niemand gekend, die mij zo heeft ontwapend 
Ik heb niemand gekend, die mij zo heeft verwond 
Jij hebt jezelf in mij achtergelaten 
En het was goed, dat jij bestond. 
 
Reflectie 3 Maria, moeder van Jezus 
 
Lied: Waar kan ik slapen vannacht (Joke Buijs) 
Waar kan ik slapen vannacht  
Denkend aan niets  
Waar ik woon zie ik alles  
Wat ik niet wil zien  
In elke kamer in dit huis  
In alles wat hier is  
Zie ik jou voor mij  
Met mijn ogen dicht 
 
Zie jou weer spelen in het zand 
Alleen met je verbeelding 
Bouwde jij kastelen 
Leefde in je eigen wereld 
Maar in elke straat in deze stad 
Waar ik ook ben 
In alle mensen die jij kende 
Hoor ik nu jouw stem 
En ik verlang naar de dagen  
Toen je niets en niemand was  
Te klein om heel de wereld te veroveren  
Ik zou mijn leven geven  
Om nog één keer voor één dag  
Het licht te zien in jouw ogen 
 
Waar kan ik slapen vannacht  
Wie houdt mij vast  
Als ik weer val in het verleden  
In een bodemloze leegte  
En er gaat geen dag voorbij  
Dezelfde film draait in mijn hoofd  
Jij ligt weerloos in mijn armen  



Jouw ogen zijn gebroken  
En uitgedoofd 
 
En ik verlang naar de dagen  
Toen je niets en niemand was  
Te klein om heel de wereld te veroveren  
Ik zou mijn leven geven  
Om nog één keer voor één dag  
Het licht te zien in jouw ogen 
Ze noemen jou een koning  
Ze noemen jou een martelaar  
Ze noemen jou een held  
Ze noemen jou een tovenaar  
Ze noemen jou een dromer  
En ze noemen jou een terrorist  
Al heb je nooit iemand vermoord  
Maar voor mij, voor mij ben jij het Kind dat ik verloor 
 
Ik zou nu alles geven  
Om nog één keer voor één dag  
Het licht te zien 
 
Oh ik verlang naar de dagen  
Toen je niets en niemand was  
Te klein om heel de wereld te veroveren  
 
Ik zou mijn leven geven  
Om nog één keer voor één dag  
Het licht te zien 
Het licht te zien in jouw ogen 
Het licht te zien 
 
Gedicht over Stille Zaterdag tussen Goede Vrijdag en Paasmorgen: De hoop van 
het Graf. 
 
Lied  ELB 118:1 Hij kwam bij ons, heel gewoon  
 
Hij kwam bij ons, heel gewoon,  
 de Zoon van God als mensenzoon. 
 Hij diende ons als een knecht  
 en heeft zijn leven afgelegd. 
Refrein: 
 Zie onze God, de Koning-knecht,  
 Hij heeft zijn leven afgelegd. 
 Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,  
 gedragen door zijn liefd' en kracht. 
 



Gebed 
 

Doopgedachtenis 
 

Lied Doop Sela (online koor Zuidland) 
 
In het water van de doop,  
zien wij hoe God zelf belooft,  
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  
Water dat getuigt en spreekt,  
van de hoop die in ons leeft,  
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is 

 
Eén met Christus in zijn dood,  
gaan wij onder in de doop,  
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  
Eén met Christus, ingelijfd,  
staan wij op van schuld bevrijd,  
in een leven dat voorgoed veranderd is.  
 
Met de Heer begraven en weer opgestaan,  
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop,  
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 
In zijn lichaam ingelijfd:  
Christus’ kerk die wereldwijd,  
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
Mensen overal vandaan,  
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
 
Met de Heer begraven en weer opgestaan,  
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop,  
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 
Met de Heer begraven en weer opgestaan,  
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  



Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop,  
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!  
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop!  
U verzegelt door de doop  
dat ons leven bij U veilig is.  
Dat ons leven bij U veilig is. 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Gesproken lied - Zingende gezegend 218:4 
 
Laat uw liefde ons bestralen,  
 laat het licht zijn om ons heen  
 Gij vergeeft wel duizend malen  
 onze zonden, één voor één.  
 Als wij falen, weer verdwalen  
 schijnt uw licht, uw licht alleen! 
 
Slot 
Als voorbode van het licht dat komt, die nieuwe dag, die opstanding en 
wederopstanding, steken we hier een kaarsje aan en nodigen we u thuis uit 
hetzelfde te doen.  
Om zo het licht van de komende Paasmorgen als het ware aan elkaar door te geven. 
 
Lied 
Licht! Licht! Alles wordt licht! 



Onlinedienst vanuit de Welkomkerk 
 
Paasmorgen  4 april 2021 
Aanvang  10.00 uur 
Voorganger  ds. Auke Hamstra 
Organist  Peter de Rijke 
M.m.v.  Vaya con Dios o.l.v. Cor Meijboom 


