
3. Hoevele zware nachten 

van bitterheid en pijn 

en smartelijk verwachten 

ons deel nog zullen zijn 

op deze donkere aarde, 

toch staat in stille pracht 

de ster van Gods genade 

aan ’t einde van de nacht. 

 

4. God lijkt wel diep verborgen 

in onze duisternis 

maar schenkt ons toch een morgen 

die vol van luister is. 

Hij komt ons toch te stade 

ook in het strengst gericht. 

Zijn oordeel is genade, 

zijn duisternis is licht. 

We verlaten in stilte de kerkzaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie Stille Zaterdag 

Binnenkomst in stilte 

Welkom  

Voordracht lied 590 
 
Stilte 

Drempelgebed 
 
Samenzang Lied 130: 1, 2, 3, 4 
 

 



2. Zoudt Gij indachtig wezen 

al wat een mens misdeed, 

wie zou nog kunnen leven 

in al zijn angst en leed? 

Maar Gij wilt ons vergeven, 

Gij scheldt de schulden kwijt, 

opdat wij zouden vrezen 

uw goedertierenheid. 

 

3. Ik heb mijn hoop gevestigd 

op God de Heer die hoort. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, 

wacht zijn verlossend woord. 

Nog meer dan in de nachten 

wachters het morgenlicht, 

blijf ik, o Heer, verwachten 

uw lichtend aangezicht.  

 

4. Gij al Gods bondgenoten, 

zie naar zijn toekomst uit! 

De Heer is vast besloten 

tot goedertierenheid! 

Hoort aan de goede tijding: 

Hij geeft in zijn geduld 

aan Israël bevrijding 

van onrecht en van schuld. 

Profetenlezing: Jona 1 en 2 uit Bijbel in Gewone Taal 

Stilte 

Evangelielezing: Mattheüs 12, 38-41 uit Bijbel in Gewone Taal  

Stilte 

Danken en bidden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Onze Vader, die in hemel zijt, uw Naam worden geheiligd, 

uw Koninkrijk kome, uw wil geschiedde, 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. 

Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, 

want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, 

tot in eeuwigheid. 

Amen 

Samenzang lied 445: 1, 3, 4 

 


