STILLE ZATERDAG
Bij de liturgie

Genesis 1: 1 – 5
Lied 513: 1, 4

We zijn onder de indruk van Jezus’ sterven –
dus stil. De kerk is nog schaars verlicht.
Het orgel speelt enkel als begeleiding.

v Dit is de nacht waarin wij gedenken hoe God
zijn volk heeft uitgeleid dwars door het water
van de dood.

Het is stille zaterdag, doodstille zaterdag,
alles is gewoon, doodgewoon,
of het Woord, het verlossende Woord,
niet eens en voorgoed werd gegeven....

Exodus 14: 21 – 31

Psalm 130: 1, 2

Lied 350: 4, 5, 7
v Dit is de nacht waarin we gedenken dat God
door zijn profeten het volk terugroept naar zijn
Verbond om te leven in overvloed.

Gebed

v Dit is de grote nacht, waarin de Messias,
Jezus, de banden van de dood heeft
verbroken, de nacht waarin Hij is opgestaan als
eerste van de mensen.
Marcus 16: 1 – 8
Lied 630
tijdens het zingen van dit lied lopen we linksom
naar voren en ontsteken onze kaars aan de
paaskaars
we lopen vóór de tafel langs, zodat we
uiteindelijk met elkaar een kring vormen
Zegen

Jesaja 55: 1 – 9
Psalm 130: 3
Lied 825: 1, 9
Johannes 12: 24 – 25
Lied 650

v Dit is de nacht waarin wij gedenken dat God
ons heeft gereinigd, dat we een nieuw hart en
een nieuwe geest hebben gekregen.

Gebed
Ezechiël 36: 24 – 28
Onderwijzing in de Paasnacht
Lied 686
v Wij gedenken deze nacht,
om niet te vergeten wie wij zijn en te herkennen
en te geloven dat wij mensen van God zijn.
Om niet te vergeten dat wij slaven zijn geweest
en tot vrijheid werden geroepen, opdat wij
gered werden om voor altijd bij elkaar te horen.
En omdat wij de verhalen moeten horen over
wat God aan ons deed, zodat wij nu zullen
opleven en zeggen: God is goed!
v Dit is de nacht waarin we gedenken dat God
hemel en aarde heeftgeschapen en het licht
deed opgaan in de duisternis.

HET BEGIN VAN PASEN
I

Hoe ver is de nacht, hoe ver wachter, hoe ver
is de nacht?
II De morgen komt, maar nog is het nacht.
we gaan staan
tijdens het zingen van onderstaand lied worden
de paaskaars, het kanselkleed en de bloemen
binnengedragen
Lied 598 – 1x fluit, 1x solo, 1x koor, 2x gemeente

Morgenvroeg begint de dienst
om 9.30 uur in Nieuwolda

