
STILLE WEEK: STILLE ZATERDAG EN PAASNACHT 

Het is stil op Stille Zaterdag, de dag tussen Goede Vrijdag en Paaszondag. We staan stil bij 

de dood van Jezus. Wij waken, wachten en verwachten. In het donker van deze tijd 

beginnen we al uitzien naar het licht van Pasen, het licht van de nieuwe dag.  

Op Stille Zaterdag waken wij en wachten op het licht. 

Geen kaars wordt aangestoken 

 

Stilgebed 

 

Openingswoord  

In de naam van God de Schepper, Jezus de Verlosser en de Heilige Geest, de Trooster.  

Gebed 

Gij, die deze dag en nacht hebt verlicht  

door de glorie van het Paasgeheim. 

Wek ons tot leven door uw Geest,  

dat wij opstaan als mensen van U,  

als herboren mensen  

en U bezingen en belijden  

als de God van ons leven. 

 

Gebeuren van de dag 16 Nisan  

De leidende priesters en Farizeeërs gingen naar Pilatus en vroegen of het graf zou worden 

verzegeld en er een wacht zou worden voorgeplaatst (Matt 27:62-66). Toen 

de Sjabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala, Salomé en Maria, de moeder van 

Jakobus, kruiden om het lichaam van Jezus te balsemen (Mark 16:1). 

Gedachte 

Jezus laatste reis door zijn land, Israël, voerde Hem naar Jeruzalem. Daar wachtten op hem 

vernedering, lijden, dood. Een reis die lijkt te eindigen in een zwart gat van wanhoop en 

mislukking. Lijkt ... Afgelopen week gingen wij met Hem mee, voorzichtig, op een afstand, 

omdat we er maar weinig van begrijpen. Waarop hopen wij, volgend in zijn spoor? We 

proberen in woorden en verhalen zijn gezicht te zien, zijn stem te horen in de stilte van ons 

hart. Tot zijn lijden onze pijn wordt en zijn opstanding onze inspiratie om te leven. Het 

verhaal voltrekt zich telkens weer opnieuw in ons eigen hart en hoofd. Wij horen woorden 

als: liefde, lijden, vernedering, troost, dood, opstanding. Woorden waarvan we niet 

verwachten dat we de diepte kunnen peilen. “Ingeklemd tussen Goede Vrijdag en Pasen ligt 

de zaterdag, donker en stil – de stilte tussen dood en leven,” zegt de dichter over deze dag. 

“Er zijn veel zaterdagmensen voor wie het geen Pasen wordt. Voor hen geen engelen om de 

stenen weg te rollen.” Er zijn veel zaterdagmensen in de wereld, in ons land, nu in deze tijd. 

Morgen op Paaszondag en na 30 April als deze tijd vreemde tijd in ons land (misschien) 

voorbij is, zullen velen zaterdagmensen blijven. Er is een kruis in elke opstanding, maar is er 

ook een opstanding in elk kruis? Worden wij misschien de engel die ergens voor iemand de 

steen wegrollt? 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjabbat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Magdalena
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salom%C3%A9_(Bijbel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_drie_Maria%27s
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_drie_Maria%27s


Moment van verstilling  

Gebeden 

O God, Gij zijt een God van het leven. Dwars door de ongerijmdheid van het sterven van 

Jezus, doorbreekt Gij het zinloze van het menselijke bestaan. Gij baant de weg opdat de 

Geest van Jezus ons kan bezielen. Bevrijd ons uit het donker, opdat wij mogen leven in zijn 

licht. Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.   

God, Vader van Jezus Christus, die ook onze Vader wil zijn, “Het is volbracht”. Maar voor U 

heeft leven geen einde, want de liefde van Jezus is oneindig. Wil ons behoeden en binden 

aan hem in wie wij U zien. Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.   

God, zoals Jezus onder mensen gekomen in, is hij ook weer gegaan. Geef ons het 

vertrouwen dat zijn leven er voor allen is die hem volgen.  

Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. Amen.  

Paasnacht 

 Nu valt de nacht. 

Het is volbracht: 

de Heer heeft heel zijn leven 

voor het menselijk geslacht 

in Gods hand gegeven. 

 De wereld gaf 

Hem slechts een graf, 

zijn wonen was Hem zwerven; 

al zijn onschuld werd Hem straf 

en zijn leven sterven. 

 Hoe slaapt Gij nu, 

die men zo ruw 

aan ’t kruishout heeft gehangen. 

Starre rotsen houden U, 

rots des heils, gevangen. 

 ’t Is goed, o Heer, 

Gij hoeft de eer 

van God niet meer te staven. 

Leggen wij ons bij U neer, 

in Uw dood begraven. 

Hoe wonderlijk, 

uitzonderlijk 

een sabbat is gekomen: 

eens voor al heeft Hij het juk 

van ons afgenomen. 

 

Zegenbede 

Moge de Heer ons zegenen en bewaren. Amen.  
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