
Stille Zaterdag Icoon: Christus Rex et Redemptor 
Stille Week 2021 Iconen: Vensters op God 

 

In deze dienst van Stille Zaterdag lezen we in grote lijnen de Bijbel door. Vanavond 
beginnen we met lezen van teksten door de bijbel heen die spreken van macht en 
koningschap. Tenslotte komen we terecht bij Jezus, die gestorven aan het kruis 
begraven wordt. Terwijl zijn koningschap ten einde lijkt, is het juist begonnen. We 
vieren de komst van het licht in onze gemeente, door de Paaskaars plechtig binnen 
te dragen, we staan stil bij het water, waardoor we ooit gedoopt werden en we 
luisteren naar het opstandingsevangelie. Tenslotte staan we stil bij de icoon rex et 
redemptor: Koning en Verlosser. Op de icoon zien we een verheerlijkte Jezus aan 
het kruis, met Johannes en Maria aan zijn zijde.  

Voorganger: Ada Endeveld 
Lezers: Hennny van Eerden, Sietske Stronks, Coby Navis, Jos van Loon 
Organist: Jan Stronks  
 
Stilte 
De dienst begint met 4 Bijbelteksten, die allemaal op een andere manier antwoord 
geven op de vraag: 
Wat regeert ons leven. Wie is er koning over ons? Wie heeft macht? 
 
Vraag en Antwoord  
Lezing: Exodus 3: 1-7 
1Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de 
Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, 
en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2Daar verscheen de engel van 
de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de 
struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd.  3Hoe kan het dat die 
struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij 
bekijken.  4Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de 
struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. 5‘Kom niet dichterbij,’ 
waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is 
heilig. 6Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de 
God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 
7De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb 
hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. 
 
Orgelspel: Lied 136 
 
1   Looft den Heer, want Hij is goed, 
 trouw in alles wat Hij doet. 
 Want zijn goedertierenheid 
 zal bestaan in eeuwigheid. 
 
5   Die Egypte sloeg met rouw, 
 toonde Israël zijn trouw. 
 Hij bevrijdt met sterke hand. 
 Eeuwig houdt zijn liefde stand. 
 
6   Die de grote Schelfzee spleet, 
 Israël ontkomen deed. 
 Looft den Heer, Hij gaat ons voor, 
 Hij is trouw de eeuwen door. 
 
 
 



Vraag en Antwoord 
Lezing: Rechters 9: 8-15  
Eens gingen de bomen eropuit om een koning te kiezen. Ze vroegen de olijfboom: 
“Wilt u onze koning zijn?” 9Maar de olijfboom antwoordde: “Zou ik ophouden mijn olie 
af te staan, waarmee mensen en goden worden vereerd, om wat te wuiven boven de 
andere bomen uit?” 10Toen vroegen ze het aan de vijgenboom: “En u, wilt u onze 
koning zijn?” 11Maar de vijgenboom antwoordde: “Zou ik ophouden mijn zoete 
vruchten af te staan, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?” 12Toen vroegen 
ze het aan de wijnstok: “En u, wilt u onze koning zijn?” 13Maar de wijnstok 
antwoordde: “Zou ik ophouden mijn sap af te staan, dat goden en mensen verblijdt, 
om wat te wuiven boven de andere bomen uit?” 14Ten slotte vroegen de bomen aan 
de doornstruik: “En u, wilt u onze koning zijn?”  En de doornstruik antwoordde: “Als u 
mij werkelijk tot koning wilt zalven, kom dan maar hier, in mijn schaduw is het goed 
toeven. Maar zo niet, dan zal er uit mijn takken een vuur komen, dat de ceders van 
de Libanon zal verteren.”  
 
Orgelspel: Lied 841: 1,4 
Wat zijn de goede vruchten 
 
Vraag en Antwoord 
Lezing: 1 koningen 3: 5-9 
Die nacht verscheen de HEER Salomo daar in een droom. ‘Vraag wat je wilt,’ zei 
God, ‘ik zal het je geven.’ 6 antwoordde: ‘U bent uw dienaar, mijn vader David, altijd 
goedgezind geweest, omdat hij u trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht 
was tegenover u. U hebt hem een grote gunst bewezen door hem een zoon te geven 
die nu op zijn troon zit.    7U, HEER, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader 
David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. 8Ik sta 
nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen 
is. 9Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en 
onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht 
kunnen spreken over dit immense volk van u?’ 
 
Orgelspel: Lied 825 
 
De wereld is van hem vervuld 
die ‘t kennen gaat te boven 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
in vonkenlicht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 
wiens elk zijn tempel bouwt in wie 
onwetend wij geloven. 
 
Vraag en Antwoord 
Lezing: Psalm 93 De heer is koning 
931De HEER is koning, met hoogheid is hij bekleed, 
de HEER is met macht bekleed en omgord. 
Vast staat de wereld, zij wankelt niet, 
2en vast staat van oudsher uw troon, 
u bent van alle eeuwigheden. 
3De stromen verheffen, HEER, 
de stromen verheffen hun stem, 
luid verheffen de stromen hun stem. 
4Maar boven het geraas van de wijde wateren, 
van de machtige baren der zee, 
is hoog in de hemel de machtige HEER. 
5Uw uitspraken zijn betrouwbaar. 



Heiligheid is van uw huis het sieraad, 
HEER, tot in lengte van dagen. 
 
Muziek: Psalm 93  
 
Vervolg van de passie van Johannes op Goede Vrijdag,  
Lezing: Johannes 19: 38-42  
Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea – die uit vrees voor de Joden in het 
geheim een leerling van Jezus was – aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht 
meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee. 39Nikodemus, 
die destijds ’s nachts naar Jezus toe gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel 
van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. 40Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de 
balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. 41Dicht bij de plaats 
waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin 
nog nooit iemand begraven was. 42Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was 
en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. 
 
Stilte 
 
LOF VAN HET LICHT 
De paaskaars wordt binnengedragen: 
 
Vg: Licht van Christus   )3 keer 
Allen: Heer wij danken u ) 
 
Het paarse antependium wordt verwisseld voor het witte  
Zo ook de stola  
 
Als de paaskaars staat: 
Gebed om licht 
We steken de kaarsen aan  
  
Muziek: Lied 601 
 
Doopgedachtenis 
Het water wordt aangedragen en in het doopvont gestort 
 
Gebed om licht en water  
 
Orgelspel: Lied 351: 1 
Wij zijn in u begrepen, in u zijn wij gedoopt. 
Uw dood werd ons tot teken,  
uw leven onze hoop. 
Nu weten wij voorgoed:  
Gij zult ons nooit begeven. 
Uw lichaam is ons leven, uw offer is ons bloed. 
 
 
Geloofsbelijdenis in samenspraak (staan) 
Voorganger: Wij geloven in één God, 
Vader Almachtig, 
Maker van hemel en aarde 
van alles en allen, zichtbaar, onzichtbaar. 
 
 
 



Allen: En in één Heer, Jezus Christus, 
de eniggeboren Zoon van God, 
uit de Vader geboren vóór alle tijden, 
God uit God, 
licht uit licht, 
Voorganger: waarachtig God uit waarachtig God, 
geboren , niet gemaakt, 
één van wezen met de Vader, 
door wie alles is geworden, 
Allen: die om ons mensen en om ons heil is neergedaald uit de hemel 
en vlees geworden uit de Heilige geest en de maagd Maria 
en mens geworden; 
die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus 
en geleden heeft en is begraven 
Voorganger: en opgestaan op de derde dag naar de Schriften 
en opgegaan naar de hemel 
en gezeten aan de rechterhand van de Vader 
en weer komende met heerlijkheid 
om te oordelen levenden en doden, 
en zijn koninkrijk zal geen einde hebben. 
Allen: En in de heilige Geest, de Heer en Levendmaker, 
die uitgaat van de Vader, 
die samen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden en verheerlijkt, 
die gesproken heeft door de profeten; 
en in één heilige, katholieke en apostolisch kerk; 
wij belijden één doop tot vergeving van zonden, 
wij zien uit naar de opstanding van de doden en het leven in de tijd die komt.  
Amen  
 
Orgelspel: Lied 418: 1 
 
1. God schenk ons de kracht, dicht bij u te blijven, 
dan zal ons geen macht uit elkander drijven, 
zijn wij in u één, samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 

 
Gebed om Licht en Water en Woord 
 
Opstandingsevangelie Johannes 20: 1-10 
201Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit 
Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was 
weggehaald. 2Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie 
Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten 
niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3Petrus en de andere leerling gingen op 
weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, 
sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en zag de 
linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus 
en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die 
Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een 
andere plek. 8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen 
was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog niet 
begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10De leerlingen gingen terug naar huis. 
 
 
 
 



Orgelspel: 642: 1,2 
 
Ik zeg het allen dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan 
en met zijn geest hij ons omgeeft 
waar wij ook gaan of staan 
 
Ik zeg het allen en de mond, 
van allen zegt het voort 
tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 
 
Meditatie Icoon Rex et Redemptor  (Koning en Verlosser) 
 
Muziek: Lied 634 
 
Uitzending en zegen 
 
De Eeuwige zegene u en behoede u 
De Barmhartige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig  
De Allerhoogste verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
Allen: Amen 
 
Orgelspel: Lied 418: 2 
 
Niemand kan alleen, Heer uw zegen dragen 
Zegen draagt ons heen, naar wie vrede vragen 
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen 
horen helpen helen,-vruchtbaar in de Heer 
 
 

 
 


