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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam 
 

STILLE ZATERDAG - grafwake 
zaterdag 3 april 2021 
12.30 uur 

 

bij Lezingen en Liturgie 
Kleur: rood 
 

De Stille Zaterdag is geen ‘lege’ dag waarop de liturgie van de kerk zwijgt.  
Jezus is gestorven. De geloofsbelijdenis zegt dat Hij is ‘nedergedaald ter helle’. 
Gevangen in de dood? Nee, om de dood en de duivel te overwinnen. Het is geen 
liggen in duisternis; de overmacht van God wordt openbaar. Je zou kunnen 
zeggen: er broeit wat in het waken.  
Het verband tussen sterven en opstanding moeten we niet verbreken door de 
nederdaling ter helle te zien als de ‘godverlatenheid’ aan het kruis.  
Juist die verbondenheid van lijden, sterven en opstanding wordt benadrukt door 
de doorgaande liturgie van het Paastriduüm, de drie dagen van Pasen. In die 
doorgaande liturgie heeft het zin de wake bij het graf inhoud te geven.  
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we zetten ons in een kring op het koor 

stilte 
 

openingsvers  Tot U, in de hoge richt ik mijn geest,  
tot U, Heer mijn God. 
Op U vertrouw ik,  
beschaam mij niet. 

 

Lied 197, soli 
 

Gij die het sprakeloze bidden hoort 
achter de woorden die wij tot U roepen. 
Gij die de mensen ziet zoals geen mens. 
Gij die uw woord in ons hebt neergelegd 
in den beginne als een bron van weten. 
Gij die ons hebt geschapen naar U toe. 
Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan, 
heradem ons dat wij in U volharden. 
Doe lichten over ons uw lieve naam. 
 
 

Psalmgebed  Psalm 4 
Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van David. 

 

Antwoord mij als ik roep, 
God die mij recht doet. 
Geef mij ruimte als ik belaagd word, 
wees genadig, hoor mijn gebed. 
 

Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande, 
is de schijn u lief, de leugen uw leidraad? 
De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is, 
de HEER luistert als ik tot hem roep. 
 

Beef voor hem en zondig niet, 
bezin u in de nacht en zwijg. 
Breng de juiste offers, 
heb vertrouwen in de HEER. 
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Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ – 
HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. 
In u vindt mijn hart meer vreugde 
dan zij in hun koren en wijn. 
 

In vrede leg ik mij neer 
en meteen slaap ik in, 
want u, HEER, laat mij wonen 
in een vertrouwd en veilig huis. 

  

 Lied 155: 1, 2 en 3, soli 
 

 1. Zijt Gij mijn God, 
ben ik uw mens nog, Here? 
Doet Gij vergaan wie zich van U afkeren, 
laat Gij mij over aan mijn lot? 
 

 

 2. Geef toch een blijk 
van weten en vergeven! 
Ik roep U uit de diepten van het leven, 
de diepten van het dodenrijk, 
 

 

 3. Gij zelf deed, Heer, 
mij weg van voor uw ogen. 
Red mij! de wateren zijn om mij 
bewogen, 
breng uit de zee mijn leven weer! 

 

 

 Psalm 64 
Voor de koorleider. Een psalm van David. 

 

Hoor mijn stem, God, hoor mijn klacht, 
behoed mij voor de dreiging van de vijand, 
verberg mij voor die misdadige bende, 
voor die meute van boosdoeners. 
 

Ze scherpen hun tong als een mes, 
ze richten hun pijl, een giftig woord, 
uit verborgen hoeken schieten ze op een onschuldige, 
ze schieten onverhoeds, voor niemand bang. 
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Ze wapenen zich met kwade woorden, 
overwegen het zetten van een val, 
en zeggen: ‘Wie zou het zien?’ 
Ze zinnen op misdaden en denken: 
‘We lijken onschuldig, zo verborgen is ons plan. 
– Diep als een afgrond is het hart van de mens.’ 
 

Dan schiet God zijn pijl op hen af, 
onverhoeds worden ze zwaar verwond, 
hun eigen tong heeft hen ten val gebracht, 
wie hen ziet, schudt verbijsterd het hoofd. 
 

De mensen zijn van ontzag vervuld 
en roemen wat God heeft gedaan, 
zij beseffen dat het zijn werk is. 
De rechtvaardige verblijdt zich in de HEER 
en zoekt bij hem zijn toevlucht. 
Wie oprecht van hart is, prijst zich gelukkig. 

 

 Lied 155: 4, 5 en 6, soli 
 

 4. Alleen een vis 
is aan haar hart geborgen, 
mij mensenkind, mij vogel van de morgen, 
mij dompelt zij in duisternis. 
 

 

 5. Ach Heer, geef licht 
wie viel in ongenade! 
Hoe lang vergeldt Gij 't kwade met het 
kwade, 
verhult Gij mij uw aangezicht? 
 

 

 6. Hebt Gij voorgoed 
wie U verliet verstoten, 
voor eeuwig achter mij de poort gesloten 
naar 't leven en zijn overvloed? 
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 Psalm 142 
Een kunstig lied van David,  
een gebed toen hij in de spelonk was. 

 

Luid roep ik tot de HEER, 
luid smeek ik de HEER om hulp, 
bij hem stort ik mijn hart uit, 
bij hem klaag ik mijn nood. 
 

Ik ben ten einde raad, 
u kent de weg die ik moet volgen, 
u weet dat op mijn pad 
een strik verborgen ligt. 
 

Ik kijk terzijde en zie 
niemand die om mij geeft, 
nergens een toevlucht voor mij, 
niemand die hecht aan mijn leven. 
 

Ik roep tot u, HEER: 
‘U bent mijn schuilplaats, 
al wat ik heb in het land van de levenden.’ 
 

Hoor mijn noodkreet, 
ik ben uitgeput en moe, 
verlos mij van mijn vervolgers, 
zij zijn sterker dan ik. 
 

Leid mij uit de beklemming, 
dat ik uw naam mag loven 
in de kring van de rechtvaardigen: 
u hebt naar mij omgezien. 

 

 Lied 155: 7, 8 en 9, soli 
 

 7. Zie mij weer aan, 
zie 't zeewier om mijn slapen; 
moet dan de krans, Heer, voor mijn hoofd geschapen, 
verdorren en verloren gaan? 
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8. Gij duldt het niet, 
Gij redt mij uit de golven; 
Gij hebt de dood zijn eigen graf gedolven, 
de waat'ren zijn uw grondgebied. 
  
9. Wie hel en dood, 
wie wind en water vrezen, 
Gij wilt mijn God, ik mag uw mens weer wezen! 
Ik maak uw naam op aarde groot. 

 
 
lezingen  Matteüs 27:57-66 
 

57Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke 
man die uit Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef 
en was ook een leerling van Jezus geworden. 58Hij 
meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam 
van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te 
staan. 59Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in 
zuiver linnen 60en legde het in het nieuwe rotsgraf dat 
hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij 
een grote steen voor de ingang van het graf en 
vertrok. 61Maria uit Magdala en de andere Maria 
bleven achter, ze waren tegenover het graf gaan 
zitten. 
62De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, 
gingen de hogepriesters en de farizeeën samen naar 
Pilatus. 63Ze zeiden tegen hem: ‘Heer, het schoot ons 
te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, 
gezegd heeft: “Na drie dagen zal ik uit de dood 
opstaan.” 64Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de 
derde dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen 
hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk 
zeggen: “Hij is opgestaan uit de dood,” en die laatste 
leugen zal nog erger zijn dan de eerste.’  

  



7 

 

65Pilatus antwoordde: ‘U kunt bewaking krijgen. Ga nu 
en regel het zo goed als u kunt.’ 66Ze gingen erheen en 
beveiligden het graf door het te verzegelen en er 
bewakers voor te zetten. 

  
1 Petrus 3:17-22 

 
17Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men 
goeddoet dan omdat men kwaad doet. 
18Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf 
rechtvaardig was, geleden voor de zonden van 
onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God 
te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar 
naar de geest tot leven gewekt. 19Hij is naar de geesten 
gegaan die gevangenzaten, om dit alles te verkondigen 
20aan hen die ten tijde van Noach weigerden te 
gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark 
gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele 
mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, 21en 
dat water is een voorafbeelding van het water van de 
doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet 
het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om 
een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de 
opstanding van Jezus Christus, 22die de hemel is 
binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl 
de engelen, machten en krachten aan hem 
onderworpen zijn. 

  
moment van inkeer en verstilling 
 

gebeden onze Vader 
 

 voorbede 
 

 stil gebed 
 

 middaggebed 
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zegenbede De Heer schenke ons zijn zegen, 
Hij beware ons voor onheil  
en geleide ons tot eeuwig leven.  
Amen.  

 
acclamatie Loven wij de Heer! 
 Wij danken God! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
in deze dienst: 
Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Zang  Ed Rosbergen 
Orgel  Hayo Boerema 
Lector en gebeden Anneke van Mansum 
Lector Willem de Jong 
Ontvangst Henk Koekoek 
Coördinatie Monique de Jong 

 

Vanavond is er van 19.00 – 20.00 uur de Paaswake * 
Morgen om 06.30 uur komen we weer samen * 

*    deze dienst is te bekijken via het YouTube-kanaal van Kerken in de Laurens 
 

De gezamenlijke Paasviering van Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen 

(10.30u.) is uitsluitend te bekijken via het YouTube-kanaal van Kerken in de Laurens. 

 

LAURENSPASTORAAT ROTTERDAM 

Laurenspastor ds Harold Schorren (06 - 15 195 149) 

secretariaat Grotekerkplein 27, bezoekadres 101 

  3011 GC  Rotterdam  

bankrekening  NL29 INGB 0002 4012 18 

  t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam  

e-mail:   scriba@laurenspastoraat.nl  

website  www.kerkenindelaurens.nl 

 

CITYPASTOR 

e-mail:  contact@citypastor010.nl 

website:  www.citypastor010.nl  
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