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Vanuit het donker 
 

Voorafgaande aan de dienst/uitzending horen we een opname van lied 598 ‘Als alles 

duister is’ 

 

Welkom 

Goedenavond voor u allemaal die via de Kerkomroep of Kerkdienstgemist.nl (zie de knop 

op de website van de PGO) nu rechtstreeks, of later, met de Groene Kerk verbonden 

bent. 
 

Om het meevieren van deze dienst thuis te ondersteunen kunt u de Orde van Dienst 

opzoeken op de website van de PGO https://www.pgoegstgeest.nl 

U zou ook een Bijbel en een liedboek klaar kunnen leggen. 

Daarnaast zou u een kaars voor uw raam kunnen zetten. Die wordt aangestoken als we 

in de kerk de nieuwe Paaskaars ontsteken.  

Dan schijnt er al Paaslicht in ons hele dorp. 

In de loop van de dienst is er een moment voor de doopgedachtenis. 

Daarvoor zou u een kruisje klaar kunnen leggen dat verbonden is met een bijzonder 

moment in uw leven. 
 

Het is Stille Zaterdag; de laatste dag van 40 dagen en 6 zondagen sinds Aswoensdag op 

26 februari. Toen gingen we op weg naar Pasen. 

Vanavond is het voor de laatste keer donker geworden voordat het licht van de 

Paasochtend opnieuw over ons gaat schijnen. 
 

Door de uitbraak van het corona-virus wereldwijd is deze veertigdagentijd anders 

geweest dan anders. Op woensdag 11 maart konden we het tweede Avondgebed nog 

houden in de Groene Kerk. Vanaf donderdag 12 maart konden we niet meer met grotere 

groepen bij elkaar komen vanwege het besmettingsgevaar. De maatregelen die de 

regering nam zijn alleen maar strakker geworden en we begrepen waarom. Dagelijks 

hoorden we de berichten over hoeveel mensen ziek werden en aan de ziekte overleden. 

Ook dagelijks hoorden we over hoe hard er gewerkt werd om voor de zieken te zorgen, 

om de scholing van de kinderen thuis gaande te houden. En over hoe mensen elkaar 

helpen om door deze onzekere en angstige periode heen te komen. 

De minister-president sprak van de grootste crisis die onze samenleving doormaakt, 

uitgezonderd de oorlog. Maar er worden wel beelden opgeroepen die doen denken aan 

een ’reis door de nacht’. Er is onzekerheid over de gevolgen van de crisis voor de 

economie; bedrijven en banen staan onder grote druk. Gezondheid is onze eerste zorg, 

maar daarna volgen er nog zoveel meer. Hoe zal het gaan als we door deze crisis heen 

zijn?  
 

In al deze kwetsbaarheid hebben we ons voorbereid op Pasen. We hebben op Witte 

Donderdag stilgestaan bij het verlangen naar verbondenheid met elkaar als lichaam van 

Christus, maar we konden niet samen het brood breken en de wijn drinken. 

Op Goede Vrijdag werden we stil rond het kruis waaraan Jezus Christus de laatste adem 

uitblies, zijn geest in de handen van zijn Vader legde. 

Dieptepunt van de crisis. 

 

Vandaag is het stil, vanavond is het donker. 

In de stilte beginnen we te lezen en te bidden, te luisteren en te zingen. In deze dienst 

vieren we de komst van het nieuwe licht in de nacht.  

Dat ziet u ook op het schilderij van Jeltje Hogenkamp. Jeltje zocht dat schilderij uit bij de 

volgende woorden van Dietrich Bonhoeffer in de gevangenis van Tegel, Berlijn: 

‘Naar die middernacht zie ik uit, met zijn schrikwekkend stralende pracht, waarbij de 

slechten van angst vergaan en de goeden verheugd gadeslaan. 

Hemel, verbind de mensen op aarde opnieuw met vrede en schoonheid. 

Broeder, tot de nacht voorbij is, bid voor mij. 

https://www.pgoegstgeest.nl/
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We maken vanavond de gang door het donker van de chaos van het leven, de diepte van 

het dreigende water, de verwardheid van de wereld, de gevangenis…. naar het licht van 

de Paasmorgen. Om op te staan met Christus voor een nieuw leven. 
 

Het nieuwe licht 
 

De nieuwe Paaskaars brandt nog niet. 

Hij staat midden voor de tafel, tussen kansel en doopvont. 

Lied 596 couplet 1 

 

Wij ontsteken nu de nieuwe Paaskaars 
Lied 284 
 Christus, Gij zijt het licht in ons leven! 

Levende vlam, doof niet meer uit, 

want in uw licht zien wij elkaar. 

 

Johannes 1: 4-5 
 

Lied 596 couplet 2, 3, 4, 5  

 

Lof op het Licht 
 

voorganger De Heer zij met u 

allen  De Heer zal u bewaren 

voorganger Open uw hart voor zijn levend licht 

allen  Wij zijn met ons hart bij de Heer 

voorganger Brengen wij dank aan de Heer onze God 

allen  Wij danken God, de bron van leven 

voorganger Eeuwige, God van licht en leven… 

  door Jezus Christus onze Heer 

allen  Amen. 

 

 

DE HEILIGE SCHRIFT 
De schepping 

In de Avondgebeden tijdens de veertigdagentijd, hebben we het scheppingsverhaal 

gelezen. Als het begin van de reis uit de nacht van de chaos naar een bewoonbare 

wereld. 
 

Lezing 1 Genesis 1: 1-5 en 9-10  
 

Gebed 

v:  Schepper van hemel en aarde…………door Christus, onze Heer 

a:  AMEN. 
 

Lied 984 couplet 1, 2, 3 

 

Leven redden 

Op reis door het donker vallen er slachtoffers; het virus maakt ze, mensen maken ze. 

God wijst een andere weg voor aan hem toegewijd leven. 
 

Lezing 2 Genesis 22: 1-2 en 11-14a 
 

Gebed 

v:  God van het verbond met Abraham…. door Christus, onze Heer 

a:  AMEN. 
 

Lied 984 couplet 4, 5, 6 
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Uittocht  

Uittocht uit de nacht wordt niet onmiddellijk een dagreis. 

Het loslaten van de mentaliteit die gewend is aan het donker is geen eenvoudige tocht. 
 

Lezing 3a Exodus 13: 17-18 en 14:11-13b 
 

Lied 605 couplet 1, 2 

Doortocht 

Bevrijding heet de weg die God gaat met mensen, over de bodem van de zee. Wat het 

duister najaagt, wordt overspoeld; er klinkt een lied op de oever van de toekomst. 
 

Lezing 3b Exodus 14: 26-31 en 15: 1a 
 

Gebed 

v:  God, die ons bevrijdt,……door Jezus Christus, onze Heer 

a:  AMEN. 
 

Lied 605 couplet 3, 4, 5 

 

Woestijn en ballingschap 

De tocht door de woestijn was een tocht van nabijheid, een bruidegom met zijn bruid. 

Maar verwijdering loerde, altijd en overal en liep uit op de nacht van de ballingschap. 

Ook die nacht is niet zonder morgen. 
 

Lezing 4 Jesaja 54: 4-10 en 55: 12-13 
 

Gebed 

v:  God, die als een bruidegom…..door Jezus Christus, onze Heer 

a:  AMEN. 
 

Lied 879 

 

Terug naar huis  

In de nacht klinkt een stem, een naam. De naam van de Eeuwige van Israël is sterker 

dan alle anderen ‘van naam’. De glans van Zijn naam licht op. 
 

Lezing 5a Ezechiël 36: 22-24 
 

Lied 126a 

 

Terug naar het hart 

Het nieuwe leven gaat terug tot de kern. Alle leven wordt bepaald door het hart dat erin 

klopt. In leven dat boven water komt klopt een nieuw hart. 
 

Lezing 5b Ezechiël 36: 25-28 
 

Gebed 

v:  God van leven …door Jezus Christus onze Heer 

a:  AMEN. 
 

Lied 686  

 

 

DOOPGEDACHTENIS 
Op dit moment in de dienst zouden we de Belijdenis en de Doop van Margreet van der 

Vijver vieren. Aansluitend zouden we onszelf of elkaar een waterkruisje geven bij het 

doopvont. 
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Doopgedachtenis noemen we dat: niet alleen als een herinnering aan wat ooit eens 

gebeurd is, maar ook als een moment om stil te staan bij wat het voor ons is gaan 

betekenen, welk verhaal daarbij te vertellen zou zijn. Daarom deden we u aan het begin 

van deze dienst de suggestie om een kruisje op te zoeken met een verhaal. Van wie hebt 

u het gekregen, waar gekocht, wanneer gefotografeerd… 

Is het een verhaal om met iemand te delen? 

Wat betekent het nu voor u om gedoopt te zijn? 

 

 

Omarmd door het nieuwe leven 

In de doop maken we de definitieve gang door het donker, de crisis van het bestaan, 

naar de morgen, waar de levende Heer ons omarmt. 
 

Lezing 6 Romeinen 6: 3-11 
 

Orgelspel Psalm 42  

 

Voor persoonlijke meditatie (wordt niet voorgelezen) 
 

 

Dorstig snakkend 

hees van schreeuwen 

afgesneden, losgelaten. 

 

Jij onvindbaar 

enkel nog een flard geweten 

echo van een ver verleden. 

 

Feest was Jij  

nu niets dan donker 

diep gestoken eenzaamheid. 

 

Overweldigd door een stortvloed, 

fundamenten losgerukt 

met het water aan de lippen 

en op drift naar god weet waar….. 

 

 

 

Als een dopeling herboren, 

rechte rug en opgetogen 

zing ik mij het lied te binnen 

dat bijna met mij onderging. 

 

De wanhoop afgelegd, 

word Jij mijn vrijgeleide, 

en niemand kan mij Jou 

ontstelen. 

 

Ik voel het licht als nieuwe huid, 

mijn hart hervindt bij Jou zijn 

maat, zijn rust. 
 

            Tekst: Sytze de Vries     

 

HET PAASEVANGELIE 
 

Lezing 7 Matthëus 28: 1-10   
 

Voorbeden en Onze Vader  
 

Slotlied 642 
 

Zegen 

allen  Amen 
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Postludium: Heut’ triumphiret Gottes Sohn, BWV 630 - Joh. Seb. Bach (1685-1750) 

 

 

 

De kerkenraad van de PGO wenst iedereen, in de bijzondere omstandigheden van nu, 

van harte een gezegend Paasfeest. 

 

Bij deze viering zijn onder meer betrokken: 
voorganger   ds. Aart Verburg 
ouderling   Marien den Boer 
diaken    Maureen van den Brink 
Paasnachtzangers  Netty Molenaar 
    Pauline Verkerk 
    Jasper de Kogel 

    Marco Kortleve  
organist   Cor de Jong 
koster    Dirk Jan de Ruijter jr. 

 
 

 

 

 

 

Morgenochtend zal er in de vroege Paasmorgen geen Paasjubel zijn met de rondgang 

over de begraafplaats. 

 

Om 9.45 uur begint de uitzending van de Eerste Paasdagdienst met Paasmuziek.  

U kunt de dienst volgen via de Kerkomroep of Kerkdienstgemist.nl  (zie de knop op de 

website van de PGO). 

 

 

 

Gezegend Paasfeest!  

 

 


