
Ontmoetingskerk,
Heerde

Deze beamerpresentatie is bedoeld voor persoonlijk 
gebruik om onze kerkdienst mee te beleven.

Deze presentatie, of delen ervan, mogen niet worden 
verspreid of gebruikt voor andere doeleinden, 
zonder schriftelijke goedkeuring vooraf van de 
Ontmoetingskerk te Heerde.
Op liederen en teksten kunnen auteursrechten van 
toepassing zijn van schrijvers of componisten.



Als je thuis meekijkt, zet een kaars of 
waxinelichtje klaar, om aan te steken bij 
de Paaskaars in begin van de Viering.

En een kommetje met water voor de 
doopgedachtenis.



Ontmoetingskerk Heerde

Stille Zaterdag 3 april 2021
Aanvang 20:30 uur

Paaswake

Voorganger: Ds. Leonard van Wijk
Organist/pianist: Daan Dekker
Koster: Daan de Jonge
Camera: Erik Mateman
Beamist: Bart Heres  



OM TE BEGINNEN

We beginnen in een bijna donkere kerk  

- STILTE -



De nieuwe paaskaars wordt 
binnengebracht door de diaken,
terwijl wij zingen: 

LB 598 “Als alles duister is” (Taizé)



Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft  (2x) 



Diaken: “Licht van Christus !”

Allen:  “Wek met uw Geest 
in ons het leven !”



Zingen: LB 601:1 en 2. “Licht dat ons aanstoot”
(Staande)
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Zingen: LB 601:1 en 2. “Licht dat ons aanstoot”



Drempelgebed:

Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust.
Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust.
Geef ons uw zegen, in deze stilte. 
Breng ons weer thuis.

(waarna we weer gaan zitten)



Openingswoorden: 

1e Lezing: Genesis 1:1-5 en 
Johannes 1:1-5.



Genesis 1:1-5

De schepping van hemel en aarde

In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was nog woest en doods, en 
duisternis lag over de oervloed, maar Gods 
geest zweefde over het water.
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.
God zag dat het licht goed was, en hij scheidde 
het licht van de duisternis;
het licht noemde hij dag, de duisternis noemde 
hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. 
De eerste dag.



Johannes 1:1-5.

Het Woord is mens geworden

In het begin was het Woord, 
het Woord was bij God en het Woord was God.
Het was in het begin bij God.
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets 
ontstaan van wat bestaat.
In het Woord was leven 
en het leven was het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis 
en de duisternis heeft het niet in haar macht 
gekregen.



Zingen (staande) Lied “Uit nacht en ontij” vers 2 en 3

(melodie = LB Psalm 118)

Ten prooi aan wanhoop, angst en zorgen,
diept Gij ons op uit duisternis.
Verhaalt ons van een nieuwe morgen, 
die het begin van leven is.
De Mensenzoon rijst uit het duister 
en zaait zijn licht in ons bestaan,
dat Hij verspreidt in volle luister: 
Hij deed ons uit de dood opstaan.
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Zingen (staande) Lied “Uit nacht en ontij” vers 2 en 3

Gij zijt de zon van God gegeven
en brengt de schepping aan het licht.
Aarde ontluikt, teken van leven,
heeft vrede wereldwijd gesticht.
Steek Gij ons aan, licht van genade,
en ga ons op in deze tijd.
Dan staan wij op tot U, herschapen,
om dragers van uw licht te zijn.
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aandacht voor de liturgische bloemschikking





Gebed om Gods ontferming.



Hoofdlezing: Marcus 16 :1-8

Het lege graf
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit 
Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en 
Salome geurige olie om hem te balsemen.
Op de eerste dag van de week gingen ze heel 
vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar 
het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor 
ons de steen voor de ingang van het graf 
wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze 
dat de steen al was weggerold; het was een 
heel grote steen.
Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts 
een in het wit geklede jongeman zitten. 



Hoofdlezing: Marcus 16 :1-8

Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: 
‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit 
Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de 
dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar 
hij was neergelegd.
Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen 
Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar 
zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft 
gezegd.”
Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf 
vandaan, want ze waren bevangen door angst 
en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze 
tegen niemand iets zeiden.



“Ontzagwekkend”

Vers 8: 

Ze gingen naar buiten en ze vluchten bij 
het graf vandaan, want ze waren bevangen 
door angst en schrik. 
Ze waren zo erg geschrokken, dat tegen 
niemand iets zeiden.



Zingen: LB 809 “Blijf niet staren” (herhalen !)



De dood was in mijn kamer op bezoek.
Men bood geen stoel aan. Hij stond in een hoek,
Onzichtbaar, goedig. Onze buurman zei
iets tegen opa. Opa…. Huilde hij?

Buurman vroeg zachtjes: “Weet je wie ik ben?”
‘Maar waarom dacht u dat ik u niet ken?’
Twee of drie dokters bij mijn bed. Ik zag
in hun gezicht dat ik op sterven lag.

Mijn trouwe kamer was vervuld van schrik,
iedereen was doodsbang, behalve ik.
Toen streek de dood me teder en heel vlug
door ’t haar, en gaf me aan het leven terug.

“Maar door de vriendschap die ik met je sloot,
zul jij altijd een rare blijven” – zei de dood.

Gedicht Willem Wilmink: Ziek jongetje.





Korte overdenking, 
afgesloten met een gebed





Gezongen geloofsbelijdenis: LB 344:1, 2 en 3



Gezongen geloofsbelijdenis: LB 344:1, 2 en 3



Gezongen geloofsbelijdenis: LB 344:1, 2 en 3



Herinnering aan de doopgelofte:
Romeinen 6: 3-11 (gelezen bij het Doopvont)

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. Als wij delen in zijn dood, zullen 
wij ook delen in zijn opstanding. (…) 
Wanneer wij met  Christus zijn gestorven, geloven we 
dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten 
dat hij die uit de dood is  opgewekt, niet meer sterft. 
De dood heeft geen macht meer over hem.
Hij is gestorven om een einde te maken aan de  zonde, 
voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God.
Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de  zonde, maar 
in  Christus  Jezus levend voor God.



Herinnering aan de doop:

Terwijl gezongen wordt: LB 686: 2 en 3
“Wij zijn in Hem gedoopt”

lopen we langs het doopvont, en tekenen 
een waterkruisje op ons voorhoofd.

Voorganger zegt hierbij: 
“Het is de Geest die levend maakt”.

Dit kunt u thuis zelf doen, met deze woorden: 
“Het is de Geest die levend maakt”. 



“Het is de Geest die levend maakt”.
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LB 686:2 en 3 “Wij zijn in Hem gedoopt” 



“Het is de Geest die levend maakt”.



Dank- en voorbeden
Acclamatie met LB 458 “Zuivere vlam”;Iona-bundel.

2. Zuivere vlam, verdrijf met je licht –
de schaduw van de dood. 

3. Zuivere vlam, verdrijf met je licht  –
de angsten van ons hart.

4. Zuivere vlam, verdrijf met je licht –
de schaduw van de dood.

5. Licht in de nacht, dat duister verdrijft –
ontsteek het, wees het, jij.  



Stil gebed

Onze Vader



Delen van het Licht: 

we lopen langs de Paaskaars en ontsteken 
daaraan een kaarsje.

Gezongen wordt: LB 600 
“Licht ontloken aan het donker”
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LB 600: “Licht ontloken aan het donker”



Zending en zegen



Na de zegen:  

Licht dat terugkomt,
hoop die niet sterven wil.
Vrede, die bij ons blijft.

(Uit: oratorium “Als de graankorrel sterft”)



Met brandende kaarsen verlaten 
we de kerk…




