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Stille Zaterdag 3 april 2021 – livestream https://youtu.be/_O27y_fiAV4 
 

voorganger: Ds. Louis Krüger 
  
 
Lied Psalm 22 – The Psalm Project 
 
Lied Stille Zaterdag – Gerald Troost 
 
STILTE 
 
Lied Zie de mens – Sela 
 
Gebed 
 
Lied Psalm 130 – Psalmen voor nu 
 
Bijbellezing Genesis 1 : 1 – 5 
 
De schepping van hemel en aarde 
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over 
de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 
 
3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van 
de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd 
morgen. De eerste dag. 
 
STILTE 
 
Lied Als alles duister is 
 
STILTE 
 
Bijbellezing Exodus 14 : 15 – 31 
 
15 De HEER zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. 
16 Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de 
zee kunnen gaan, over droog land. 17 Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken zodat ze hen achterna gaan, 
en dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters, ten val te 
brengen. 18 De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de HEER ben, als ik in mijn majesteit de farao, met al zijn 
wagens en ruiters, ten val heb gebracht.’ 
 
19 De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen 
op. Ook de wolkkolom die eerst voor hen uit ging stelde zich achter hen op, 20 zodat hij tussen het leger van 
de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de 
andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. Die hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. 21 Toen 
hield Mozes zijn arm boven de zee, en de HEER liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een 
krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet, 22 en zo konden 
de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land; rechts en links van hen rees het water op als een 
muur. 23 De Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen 
achter hen aan de zee in. 24 Maar in de morgenwake keek de HEER vanuit de vuurzuil en de wolkkolom neer 
op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen. 25 Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de 
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Egyptenaren de grootste moeite hadden om vooruit te komen. ‘Laten we vluchten!’ riepen ze. ‘De HEER 
steunt de Israëlieten, hij strijdt tegen ons!’ 
 
26 De HEER zei tegen Mozes: ‘Strek je arm uit boven de zee; dan stroomt het water terug, over de Egyptenaren 
en over al hun wagens en ruiters.’ 27 Mozes gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee 
terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water tegemoet, de HEER dreef hen regelrecht 
de golven in. 28 Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao, al zijn wagens en ruiters, 
die achter de Israëlieten aan de zee in gereden waren; niet een van hen bleef in leven. 29 Maar de Israëlieten 
waren dwars door de zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en links van hen het water als een muur 
omhoogrees. 
 
30-31 Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren 
dood langs de zee zagen liggen en het tot hen doordrong hoe krachtig de HEER tegen Egypte was opgetreden, 
kregen ze ontzag voor de HEER en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. 
 
Lied Psalm 27 – The Psalm Project 
 
Bijbellezing Jona 2 
 
1 De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. 2 

Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden: 
3 ‘In mijn nood roep ik de HEER aan 
en hij antwoordt mij. 
Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp – 
u hoort mijn stem! 
4 U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. 
Door kolkend water ben ik omgeven, 
zwaar slaan uw golven over mij heen. 
5 Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. 
Maar eens zal ik opnieuw 
uw heilige tempel aanschouwen. 
6 Het water stijgt tot aan mijn lippen, 
muren van water storten op mij neer, 
zeewier om mijn hoofd verstikt mij. 
7 Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen, 
naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. 
Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, 
o HEER, mijn God! 
8 Nu mijn levensadem mij verlaat 
roep ik u aan, HEER, 
en mijn gebed komt tot u 
in uw heilige tempel. 
9 Zij die armzalige afgoden vereren, 
verlaten u, trouwe God. 
10 Maar ik zal mijn stem in dank verheffen 
en u offers brengen; 
mijn geloften los ik in. 
Het is de HEER die redt!’ 
11 Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het land. 
 
Lied In deze stilte – Sela 
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Bijbellezing Lucas 23 : 49 – 56 
 
49 Alle mensen die Jezus gekend hadden waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die hem 
vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren. 
 
50-51 Er was ook een man die Josef heette en afkomstig was uit de Joodse stad Arimatea. Hij was een 
raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, die de komst van het koninkrijk van God verwachtte en niet had 
ingestemd met het besluit en de handelwijze van de raad. 52 Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het 
lichaam van Jezus. 53 Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen doeken en 
legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. 54 Het was de voorbereidingsdag, de sabbat was bijna 
aangebroken. 55 De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, volgden Josef naar het graf om 
het te bekijken en om te zien hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd. 56 Daarna gingen ze naar huis en 
bereidden ze geurige olie en balsem. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht. 
 
Dankgebed met aansluitend Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Amen 
 
Bijbellezing Romeinen 6 : 1 – 14 
 
1 Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? 2 Dat in geen geval. 
Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? 3 Weet u niet dat wij die gedoopt 
zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 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. 5 Als wij 
delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met 
hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven 
van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Wanneer wij met Christus zijn 
gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, 9 omdat we weten dat hij, die uit de dood is 
opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. 10 Hij is gestorven om een einde te 
maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. 11 Zo moet u ook uzelf zien: 
dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 12 Laat de zonde dus niet heersen over uw 
sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. 13 Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een 
werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood 
zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. 14 De zonde mag niet 
langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. 
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DE PAASKAARS WORDT AANGESTOKEN 
 
Lied Toekomst vol van hoop – Sela  
 
Lied Thank You Jesus for the blood – Charity Gayle 
 


