
Stille Zaterdag 
 
 
PSALM BIJ DE UITNODIGING 
Ant.  Christus, de Heer, is voor ons gestorven en 

begraven ;* komt laat ons Hem aanbidden. 
 
 
HYMNE 

Heiland der wereld sta ons bij, 
verstikt door tranen zingen wij, 
vergeef ons Heer in uw geduld, 
vergeef ons wij belijden schuld. 
 
De oude vijand en zijn macht 
hebt Gij door 't kruis ten val gebracht. 
Uw grote vaandel gaat vooraan, 
wij dragen het als zegevaan. 
 
Nu gij hem hebt verslagen, Heer, 
nu deert ons zijn geweld niet meer. 
Hij schaat ons niet, hoezeer hij woedt, 
daar wij verlost zijn door uw bloed. 
 
Gij zijt ter helle neergedaald, 
Gij hebt gevangenen thuisgehaald. 
Die zaten in het dodenrijk,   
geeft Gij een leven U gelijk. 
 
Gij die op uw bestemde tijd 
het eind der wereld hebt bereid, 
geef dan als Rechter op uw troon 
aan ieder zijn verdiende loon. 
 
En daarom Christus smeken wij, 
genees ons maak ons waarlijk vrij. 
U met de Vader zij de eer, 
U met de Geest voor immermeer. 

 
 
PSALMODIE 
Ant. 1  Zij zullen om Hem een rouwklacht houden 

zoals over een enige zoon, want onschuldig 
werd de Heer ter dood gebracht. 

 
PSALM 64 
God luister naar mijn klagend roepen,  
behoed mij nu ik voor mijn leven vrees. 

Bescherm mij tegen deze troep bandieten, 
tegen de onruststokers om mij heen. 

Hun tongen scherpen zij als messen, 
hun woorden dopen zij als pijlen in vergift. 

Om onverhoeds onschuldige te treffen, 
hen uit een schuilhoek neer te slaan. 



Zij zetten met geweld hun plannen door,º 
zij spannen met berekening hun strikken 
en zeggen: 'niemand die het ziet.' 

Hun boze opzet houden zij verborgen, 
onpeilbaar is de sluwheid van hun hart. 

Maar dan schiet God zijn pijlen op hen af º 
en onverhoeds worden zij zelf getroffen; 
hun eigen scherpe tong brengt hen ten val. 

Dan schudden allen die het zien, het hoofd 
en alle mensen zijn met vrees bevangen. 

Zo zullen zij verkondigen dat God dit deed, 
beseffen dat Hij hier de hand in had. 

De vrome vindt in God zijn toevlucht 
en allen die oprecht van hart zijn loven Hem. 

 
 
Ant. 2  Heer redt mijn ziel van de poort  

van het dodenrijk. 
 
LOFZANG JES. 38, 10-14.17-20  
Ik sprak: in  bloei van mijn leven º 
bereik ik de poort van het dodenrijk; 
waar blijft nu de rest van mijn jaren? 

De Heer zal ik niet meer aanschouwen 
in het land van de levenden. 

Nooit zie ik een mens terug  
van hen die de wereld bewonen. 

Mijn woning op aarde wordt afgebroken 
en neergehaald als een herderstent; 

Hij rolt als een wever mijn leven opº 
en snijd het af van de schering; 
in een dag is het gedaan. 

Ik lig tot de ochtend neergeveld º 
als had een leeuw mijn botten gebroken; 
in een dag is het gedaan. 

Ik piep als een jonge zwaluw, 
ik klaag en kreun als een duif. 

Ik zie naar de hemel op 
met zwakke vermoeide ogen. 

Maar Gij hebt mijn ziel van de grafkuil gered, 
mijn zonde de rug toegekeerd. 

Het schimmenrijk brengt U geen hulde, 
de dood verheerlijkt U niet; 

Die afdalen in de grafkuil, 
verwachten niets meer van U trouw. 

Het zijn de levenden, die U prijzen, 
zoals ik U prijs deze dag. 

Van vader op zoon wordt het voortgezegd: 
men kan zich op U verlaten. 

Heer red mij dan zullen wij zingen º 
bij citerspel in uw huis 
elke dag van mijn leven. 

 



Ant. 3  Ik was dood, en zie, ik leef in eeuwigheid; 
Ik heb de sleutels van de dood  
en van het dodenrijk. 

  
PSALM 150  
Looft de Heer in zijn paleis, 
looft Hem in zijn hoge hemel. 

Looft Hem om zijn grote daden, 
looft Hem om zijn majesteit. 

Looft Hem met bazuingeschal, 
looft de Heer met harp en citer. 

Looft hem met timpaan en reidans, 
looft Hem met gitaar en fluit. 

Looft Hem met geklep van bekkens, º 
looft Hem met cimbaal-gerinkel: 
al wat ademt: looft de Heer! 
 
 
KORTE SCHRIFTLEZING           Hos. 5,15d-6,2 
Zo spreekt de Heer: in hun nood zullen zij naar mij 
uitzien. Kom, laten wij terugkeren naar de Heer. 
Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons ook genezen. 
Hij heeft wonden geslagen, Hij zal ze ook 
verbinden. Na twee dagen maakt Hij ons weer 
levend, op de derde dag laat Hij ons weer opstaan 
om weer te leven voor zijn aanschijn. 
 
IN PLAATS VAN DE KORTE BEURTZANG 
Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de 
dood, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God 
Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die 
boven alle namen is. 

Christus is voor ons gehoorzaam geworden 
tot de dood, tot de dood aan het kruis. 
Daarom heeft God Hem hoog verheven  
en Hem de Naam verleend die boven  
alle namen is. 

 
LOFZANG VAN ZACHARIAS 
Ant.  Verlosser der wereld, kom ons bevrijden; 

die door uw kruis en uw bloed ons hebt 
vrijgekocht, smeken wij: kom om ons  
bij te staan, Gij Heer, onze God. 

 
LC. 1, 68-79   De Messias en zijn voorloper  
Geprezen zij de Heer, de God van Israël,  
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.  

Een redder heeft Hij ons verwekt  
in het geslacht van David, zijn getrouwe;  

Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard  
bij monde van zijn heilige profeten:  

Verlossing uit de macht van onze vijanden  
en uit de hand van allen die ons haten.  

Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn,  
zijn heilige verbond gestand doen;  



De eed aan onze vader Abraham gezworen  
ons eenmaal te verlenen;  

Om aan de greep van vijanden ontrukt  
Hem zonder vrees te dienen;  

In vroomheid en gerechtigheid  
al onze dagen voor zijn aanschijn. _  

En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste,  
want gij gaat voor de Heer uit om  
zijn weg te banen.  

Gij zult zijn volk de boodschap van  
verlossing brengen  
door de vergeving van hun zonden;  

Dank zij de innige barmhartigheid van onze God,  
die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan;  

Om licht te brengen in het duister en de 
schaduw van de dood  
en onze voeten te geleiden op  
een weg van vrede. _  

 
SLOTGEBEDEN 
Richten wij ons vol eerbied tot onze Verlosser die 
voor ons gestorven en begraven is om ten leven op 
te staan, en vragen wij Hem met aandrang: 
 Heer ontferm U over ons 
Christus onze Heiland, Gij hebt gewild dat uw 
bedroefde Moeder U nabij was bij uw kruisdood en 
begrafenis;* laat ons al ons leed aanvaarden als een 
deelname aan uw lijden. 
Christus, onze Heer, als een graankorrel in de 
aarde, hebt Gij vrucht voort gebracht:goddelijk 
leven voor ons allen;* maak dat wij sterven aan de 
zonde en leven voor God. 
Goede Herder, rustend in het graf zijt Gij voor 
allen verborgen gebleven;* laat ons vreugde vinden 
in een leven dat met U verborgen is in de Vader. 
Nieuwe Adam, Gij zijt in het dodenrijk afgedaald 
om allen rechtvaardigen te bevrijden uit de kerker 
van de dood;* Laat hen die dood zijn door de 
zonde uw stem horen en tot leven komen. 
Christus, Zoon van de Levende God, met U zijn 
wij begraven door het doopsel;* doe ons delen in 
uw verrijzenis om een nieuw leven te kunnen 
leiden. 
 
Onze Vader… 
 
GEBED Almachtige eeuwige God, uw enig geboren 
Zoon is nedergedaald in het dodenrijk en opgestaan 
in heerlijkheid. Wij vragen U: laat uw gelovigen die 
met Hem in het doopsel zijn begraven, ook opstaan 
tot het eeuwig leven door zijn verrijzenis. Dat 
vragen wij U door onze Heer, die met U leeft en 
heerst in de eenheid van de Heilige Geest God door 
alle eeuwen der eeuwen.  
Amen 


