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Liturgie voor een huisdienst, enkele tips1: 
 
 Welkom zuster, broeder, aan jou, u, jullie. Met het Avondmaal begint formeel het 

Paasfeest. Het is dan ook vreemd dat niet in de gemeente te kunnen vieren. 
Niettemin hopen we via deze ‘dienst op papier’ met liederen en een bijbellezing over 
de voetwassing betekenis aan deze extra bijzondere avond te geven waarin we elkaar 
proberen vast te houden. Tevens vindt u een liturgie voor de Goede Vrijdag en een 
gebed voor de Stille Zaterdag. Voor  de Paasdienst ontvangt een aparte zending. 

 
 Overweeg deze huisdienst op het gebruikelijke tijdstip als andere jaren te houden. Dat 

verbindt de eenheid: als we dezelfde teksten beleven wordt de afstand minder groot. 
 

 Overweeg om van tevoren één (of twee) c.d.(‘s) met (religieuze) muziek te kiezen, 
één om mee te beginnen en één om aan het slot mee te eindigen.  

 
 Zo kunt u ook een kaars met lucifers klaarzetten. Een kaars branden is voor de Goede 

Vrijdag extra belangrijk vanwege het doven. 
 

 Wanneer u met zijn tweeën bent, kunt u de liturgische, en de liedteksten (als een 
gedicht) om en om voorlezen. De liederen mag u uiteraard ook zingen. Of alles in 
stilte overdenken. 

 
 Overweeg bij wat voor onderdeel u zou willen staan, of blijven zitten. 

 
 Indien in de Stille Week gebruik, is de collecte bestemd voor:  

 
 Op de laatste bladzijde is pastoraal nieuws te vinden, en enkele mededelingen. 

 
 
 
 
 
 
 

U goede diensten, vrede en alle goeds toewensend,  
in verbondenheid  

ds. Pieter Post. 
 
 

 
 
 

                                                             
1 Deze orde van dienst is geïnspireerd door het doopsgezinde dienstboek De gemeente komt samen (1998). 
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Stille Zaterdag 
11 april 2020 

 
Toelichting 
Het is stil en koud, geen kaarslicht. De Stille Zaterdag is een dag van een ingehouden stilte 
zoals we dat kennen wanneer we ons afwachtend en gespannen afvragen: ‘Is dit het … of 
komt er nog wat?’ 
 
Fragmenten uit een gebed voor op de Stille Zaterdag | W.R. van der Zee, In het huis van de 
Levende (Zoetermeer 1986) 
 
In de stilte van deze avond, 
voor de morgen aanbreekt 
en het licht zal opgaan, 
gedenken wij  
hoe Jezus de levende onze dood is ingegaan 
en in het graf gelegd werd 
bij al onze doden. 
 
Wij gedenken de ontelbaren 
die geofferd werden op de altaren  
van onze waanzin en ons geweld: 
alle slachtoffers 
van oorlog en vervolging, 
van tirannie en terreur – 
de straten van onze geschiedenis 
zijn geplaveid met hun bloed. 
   
Wij gedenken allen 
die hardhandig werden weggerukt 
door de dood, de grote vijand: 
alle slachtoffers 
van ziekte, rampen, ongelukken – 
zinloos lijden waar geen woorden voor bestaan. 
 
Wij gedenken de mensen 
met wie wij leefden 
en die ons door de dood zijn afgenomen 
al onze liefde, ons geloof, onze gebeden, 
het kon ze niet behoeden  
voor de laatste gang  
die een mens alleen moet gaan. 
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God, het is alsof Gij rust, 
alsof Gij ingeslapen zijt. 
Ontwaak en sta op, 
Red ons uit de macht van de dood. 
Want wij hopen op U 
en op U alleen. 
 
 Zegenbede 

 
De Ene, hij zegene ons en hij behoede ons - Amen 


