We komen in stilte de kerk binnen
Er brandt geen licht in de kerk

STILLE ZATERDAG 2020 LG

DUISTERNIS
Lezing uit Johannes 19,38-42 (De duisternis van het graf)
Zingen (Taizé) 3x

Blijf bij mij en waak hier met mij, waak en blijf bidden, waak en blijf bidden.

Korte meditatie
LB 200: Wek uw kracht (3x)
WAAROM WIJ WAKEN
Vraag:
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom waken wij in het donker?
Antwoord:
Omdat wij gewekt worden door het Woord van God!
Hij heeft het licht geroepen over de aarde
en het leven uitgeroepen over zijn kinderen.
Geknecht leefden wij, maar nu wacht ons de vrijheid.
Dood waren wij, maar nu zullen wij leven!
Deze nacht moeten klinken
de verhalen over wat God aan mensen deed.
Vraag:
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom waken wij in het donker?
Antwoord:
Om de weg te gaan van bevrijding,
om het spoor te volgen van Zijn Zoon,
om leven en vrijheid te vinden!
Vraag:
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?
Waarom waken wij in het donker?
Antwoord
Dit is de nacht van het gedenken.
De nacht waarin hemel en aarde zijn geschapen
De nacht waarin wij mensen zijn geroepen
uit het duister naar het licht,
uit slavernij naar vrijheid,
uit de dood naar het leven.
SCHEPPING
Naar Genesis 1 (Uit het duister naar het licht)
In het begin was er niets.

Geen zon, geen maan, geen bergen of bomen.
Geen mens die riep: ‘Hier ben ik!’
-Niets hoorde bij elkaar, niets bewoog of leefde.
Er was nergens plaats. Een grote leegte.
Er was niemand. Het was donker

Naar Genesis 1 (Het licht in de nacht)
Toen riep God: LICHT! En het werd licht.
Het licht kwam in de duisternis.
En de duisternis vluchtte weg voor het licht
Zo overwon het licht van God de duisternis
LB 221:1 Zo vriendelijk en veilig als het licht
BEVRIJDING
Lezing uit Exodus 12: 21-28.51 (het feest van de bevrijding)
LB 221:2.3
OPSTANDING
Lezing uit Johannes 20,1-18 (de opstanding)
We gaan staan
De Paaskaars wordt binnengedragen
Vg. De Heer is opgestaan
Gem.
De Heer is opgestaan
Vg. De Heer is opgestaan
Gem.
De Heer is op gestaan
Vg. De Heer is waarlijk opgestaan
Gem.
De Heer is waarlijk opgestaan – Halleluja
Wij geven aan elkaar het licht door
LB 642:1.2.8 Ik zeg het allen dat Hij leeft
We gaan zitten
Korte meditatie
LB 287:1.2.3.4.5 Rond het licht dat leven doet
VERNIEUWING VAN DE DOOP
Romeinen 6: 3-5 Delen in Christus’ dood en opstanding,
Gebed
Eeuwige, onze God, wij danken U voor de gave van het water:
water dat ons leven doet als de dorst te erg wordt,
water dat ons reinigt.
-Wij danken U
dat uw volk Israël door de Schelfzee heengetrokken is,
weg uit de slavernij, naar de vrijheid van het land van de belofte.
-Wij danken U dat uw zoon Jezus Christus

door de diepe wateren van de dood is heengegaan
en door U is opgewekt tot een nieuw leven in heerlijkheid.
-Wij danken U voor dit water waardoor mensen, zoals wij,
met Jezus begraven worden
om ook met hem op te staan tot een nieuw begin.
-Zo getuigt alles
van Uw heilzame heerlijkheid en wonderbaarlijke glorie.
Nu en altijd.
Het doopvont wordt volgegoten met water
Geloofsbelijdenis (staande)
Voorg.: Wij geloven, dat God de basis is van ons bestaan,
oorsprong en doel van deze wereld, begin en einde,
waar alle tegenstellingen vreedzaam bij elkaar komen.
ALLEN: Wij geloven, dat God ons niet loslaat,
maar ons opvangt, houvast geeft en kracht.
Voorg.: Wij geloven
dat Jezus Gods nabijheid op deze aarde belichaamd.
In hem is God het leed niet uit de weg gegaan.
In hem heeft God ons een teken gegeven,
dat er leven is in de dood, dat er licht is in de donkerheid,
dat er hoop is in bange dagen.
ALLEN: Wij geloven, dat zijn opwekking voor ons het teken is
om op te staan uit donkerheid en dood en te leven in liefde.
Voorg.: Wij geloven, dat de Heilige Geest ons met elkaar verbindt over grenzen heen. In haar
worden we geroepen,
zodat we omkeren en de weg van gerechtigheid gaan.
ALLEN: Wij geloven, dat de Geest ons de kracht geeft
om te vernieuwen en te leven in hoop.
Voorg.: Wij geloven dat de wereld, die God ons beloofd heeft,
nu al werkelijkheid wordt onder ons,
door de liefde die wij elkaar schenken, door de warmte die wij elkaar geven, door de aandacht die
wij voor elkaar hebben.
ALLEN: Wij geloven dat tijd en eeuwigheid elkaar raken
en dat we leven in de nabijheid van God. Amen
Beloftes (staande)
Vg. Zusters en broeders:
De doop is ondergang in het water, doorgang tot een nieuw begin.
Sterven met Christus om op te staan tot een nieuw leven in Hem.
-Nu het Paasfeest begonnen is
willen we ook dit jaar onze doop vernieuwen: Jullie allen vraag ik:
Beloven jullie met mij dat wij ons zullen verzetten tegen alle machten die het geluk van ons en onze
kinderen bedreigen;
alle machten die mensen discrimineren en geweld aandoen;
machten, die het leven bederven en vernielen?
Samen zeggen wij:
Allen: Ja, dat beloof ik

Beloven jullie met mij
dat wij ons zullen verzetten tegen de machten in ons,
die ons verhinderen mens te zijn,
tegen mensen, die ons bang maken voor vrijheid
en ons afsluiten voor de liefde jegens onze naaste?
Samen zeggen wij:
Allen: Ja, dat beloof ik
Beloven jullie met mij dat wij ons zullen verzetten tegen het kwaad
dat de gemeenschap teniet doet,
dat mensen van God en elkaar vervreemdt
en het leven als nieuwe mensen onmogelijk maakt?
Samen zeggen wij:
Allen: Ja, dat beloof ik
We komen één voor één naar voren en raken het water aan
terwijl we blijven zingen:
Lied 833

GEMEENSCHAP VIEREN
Druiven, graankorrels - matzes, wijn staan op tafel
Inleiding
Gebed van het avondmaal
WEGZENDING EN ZEGEN
LB 612:1.2.3 Wij komen als geroepen
Er staan drie lantarentjes klaar. De lantarentjes worden aangestoken met het licht van de
Paaskaars. Het licht van Pasen wordt zo meegenomen naar de overige drie kerken: de Lutherse
Kerk, de Pelgrimskerk en de Kerk aan het Tempsplein.
Wegzending
Zegen

