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Stille Week 

Dit liturgieboekje is een uitnodiging om met elkaar toe te leven naar 
het Paasfeest. Pasen is één van de belangrijke feesten van de kerk. 
Het fundament van het christelijk geloof is namelijk Jezus Christus 
over wie de bijbel vertelt dat Hij de Zoon van God is, die naar de 
aarde is gekomen als mens. Ongeveer 33 jaar is Hij geworden en de 
laatste paar jaren van zijn leven heeft Hij laten zien wie God is en hoe 
het leven met God eruit ziet.  
De weerstand die Jezus daarmee opriep, is begrijpelijk: God die mens 
geworden zou zijn? Een Verlosser die zich toonde zonder 
machtsvertoon en krachtpatserij? Een man die zei zonden te 
vergeven? Geen wonder dat zijn aardse leven uitliep op een drama: 
Jezus werd gevangen genomen en na een dubieus proces werd Hij 
veroordeeld tot de dood aan het kruis. Van God en mensen verlaten 
eindigde zijn korte leven. Tot God zelf ingreep en Hem nieuw leven 
gaf – Jezus stond op uit de dood en toonde zo Gods kracht.  
Jezus’ gevangenneming, zijn lijden en zijn dood gedenken en vieren 
wij in een drieluik, om daarna vol vreugde en dankbaarheid het 
Paasfeest te kunnen vieren. 
 

Witte Donderdag – 28 maart 2013 | 19.30 uur 

Vanavond begint het eerste deel van het drieluik. ‘Mens, wie ben je?’ 
is het thema – wie ben jij in dit verhaal van God en mensen? Zit jij bij 
Hem aan tafel als Hij voor de laatste keer met zijn leerlingen eet? Ben 
jij één van zijn vrienden of keer je Hem de rug toe en verlaat, verraad 
jij Hem? Weet jij wel wie je bent? Weet jij wel wie je bent in Gods 
ogen? Breek het brood, drink de wijn en besef dat Jezus zijn leven 
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heeft gegeven zodat jij kunt zeggen: ik ben een kind van God, ik ben 
vrij, ik leef… 

Goede Vrijdag – 29 maart 2013 | 19.30 uur 

Het tweede deel van het drieluik gaat over de vraag ‘Mens, waar ben 
je?’ Als Jezus gevangen is genomen staat Hij er alleen voor. Zijn 
vrienden hebben Hem in de steek gelaten, zelfs God zijn Vader lijkt 
ver weg te zijn. En waar ben jij? Kijk mee, vier mee – van een 
afstandje, voetje voor voetje dichter bij het kruis komend en ontdek 
dat dit de plaats is waar God en mensen elkaar ontmoeten.  
 

Stille Zaterdag – 30 maart 2013 | 21.30 uur 

Het drieluik wordt afgesloten met de conclusie ‘God is hier!’ Het lijkt 
onlogisch, maar Hij is het antwoord op de vraag wie wij zijn en waar 
wij zijn. Werkelijk mens zijn en op de plek waar jij leeft tot je 
bestemming komen – daar is God bij betrokken. Hij maakt je mens, 
Hij zegent je om te leven. Door de dood heen reikt Hij dat aan jou 
aan, want Jezus heeft in de dood de macht van duisternis en kwaad 
gebroken. Nu ben je vrij. Nu ben je mens zoals God het bedoeld 
heeft. Nu mag je leven – opnieuw, vernieuwd.  
Op deze avond is het mogelijk om persoonlijk gezegend te worden. 
Sowieso ontvangt iedereen aan het einde van dit drieluik, van deze 
viering de zegen van de Heer, maar misschien vind je het fijn om ook 
persoonlijk gezegend te worden. Dat kan. Het hoeft niet. Je bent vrij! 
Ook in de manier waarop jij deze viering beleeft. 
 

Paasmorgen – 31 maart 2013 | 09.00 uur koffie - 10.00 uur dienst 

Vanmorgen ontmoeten we elkaar eerst bij een goedgevulde 
koffietafel om daarna met elkaar te vieren dat God de Levende is en 
leven geeft – door de dood heen.  
 

Van harte welkom in de Gereformeerde Kerk Ottoland! 
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Verantwoording 
Liederen: 
 Psalmen en Gezangen – Liedboek voor de kerken 
 Elb – Evangelische Liedbundel 
 ZG – Zingende Gezegend 
 Opwekking – Stichting Opwekkingsliederen 
 Iona - De Iona Community is in 1938 in Glasgow gesticht door George 

MacLeod, predikant en vredeswerker, in de context van armoede en 
wanhoop van de jaren dertig. Haar oorspronkelijke taak om de 
kloosterruïne van de Iona Abbey te restaureren werd symbool voor 
de wederopbouw van gemeenschap in en buiten Schotland.  
 
Lezingen uit de bijbel – Nieuwe Bijbelvertaling 
 
Gedichten: 
 Wie ben ik? – Dietrich Bonhoeffer 
 Golgotha – herkomst onbekend 
 ik zoek de plaats – Otto de Bruijne 
 Je kunt de eerst toon zijn - Christa Peikert-Flaspöhler; vertaling Paul 

Begheyn SJ 
 Blijf niet staan - Antoon Vandeputte 

 
Afbeeldingen: 
 bij Witte Donderdag en Stille Zaterdag – Otto de Bruijne 
 bij Goede Vrijdag en Paasmorgen – Bas Meerkerk 

 
Voor meer informatie, vragen of reacties: 
 gko.kerkgoudriaanottoland.nl 
 gko_nieuwsbrief@hotmail.com  
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Witte Donderdag 
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Wie ben ik? 
Ze zeggen me vaak: je treedt uit je cel, rustig, blij en zeker. 
Wie ben ik? 
Ze zeggen me vaak: je spreekt met je bewakers vrij, rechtuit en vriendelijk. 
Wie ben ik? 
Ze zeggen me ook: je draagt je zwarte dagen evenwichtig, glimlachend, 
trots. 
 
Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen? 
Of ben ik alleen wat ik weet van mezelf: 

onrustig, vol heimwee,  
ziek als een gekooide vogel, snakkend naar adem,  
dorstend naar goede woorden, naar menselijke nabijheid,  
trillend van woede om willekeur, om de geringste krenking,  
opgejaagd wachtend op iets groots, 
machteloos bang om vrienden in den vreemde, 
moe en te leeg om te bidden, te denken, te werken, 
uitgeput en bereid om van alles afscheid te nemen? 
 

Wie ben ik? De een of de ander? 
Ben ik nu de een en morgen de ander? Ben ik beiden tegelijk? 
 
Wie ben ik? Ik ben de speelbal van mijn eenzaam vragen. 
Wie ik ook ben, gij kent mij: ik ben van u, mijn God.  
 

Dietrich Bonhoeffer 

 

 Psalm 139 couplet 1 en 14 
1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
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14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed om de aanwezigheid van de Geest 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie van Johannes 
 Hoofdstuk 13 vers 1 t/m 5 
1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij 
uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de 
wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2 Jezus 
en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van 
Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3 Jezus, die wist dat de Vader 
hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug 
zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een 
linnen doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn 
leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had.  

 
 Gezang 484 couplet 1 en 2 
1 Waarom moest ik uw stem verstaan? 
Waarom, Heer moet ik tot U gaan zo ongewende paden? 
Waarom bracht Gij die onrust mij in 't bloed is dat genade? 
 
2 Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. 
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding, al 't oude en vertrouwde? 
O blinde schrik, mijn God, mag ik niet eens mijzelf behouden? 
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uit: De Bijbel, De brief van Paulus aan de Galaten 
 Hoofdstuk 2 vers 19 en 20 
19 Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor 
God. Met Christus ben ik gekruisigd: 20 ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in 
mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft 
liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.  

 
 Gezang 484 couplet 4 
4 Spreek Gij dan in mijn hart en zeg, 
dat het zo goed is, dat die weg  
ook door uw Zoon gegaan is, 
en dat uw land naar alle kant  
niet ver bij mij vandaan is. 
 
Verkondiging 
 
 Elb 211 
1 Zoals ik ben, - geen andere grond 
heb ik, dan ’t woord van uw verbond, 
en dat gij zelf mij zocht en vond – 
O Lam van God, ik kom, ik kom! 
 
2 Zoals ik ben, - ik wacht niet tot 
ik leven kan naar uw gebod; 
Gij hebt voor mij uw bloed gestort! – 
O Lam van God, ik kom, ik kom! 
 
3 Zoals ik ben, arm, blind en naakt, 
kom ik tot U, die zalig maakt. 
Uw liefde heeft mij aangeraakt! 
O Lam van God, ik kom, ik kom! 
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4 Zoals ik ben, neemt Gij mij aan 
en wilt mij van mijn schuld ontslaan; 
op uw belofte kan ik aan! 
O Lam van God, ik kom, ik kom! 
 
5 Zoals ik ben, ver weg gedwaald, 
heeft mij uw liefde achterhaald; 
nu ben ik, Heer, van U totaal! 
O Lam van God, ik kom, ik kom! 
 
6 Zoals ik ben, - uw liefde groot, 
zo breed en lang, zo diep en hoog, 
is sterker zelfs dan graf en dood! 
O Lam van God, ik kom, ik kom! 
 
Inzameling van de gaven 
 
Viering Maaltijd van de Heer 
 
Instelling van het avondmaal 
 
 Gezang 318 couplet 1 en 3 
1 Hoe goed, o Heer, is 't hier te zijn, 
bij woord en water, brood en wijn, 
waar alles ons een dag voorspelt 
dat hel en dood zijn neergeveld. 
 
3 Hier staan wij waar uw stem weerklinkt 
en 't eerste licht in duister blinkt 
dat scheiding maakte tussen nacht 
en morgenstond het leven wacht. 
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Gebed bij brood en wijn 
 
Uitnodiging 
 
 Iona – Een plaats aan de tafel 
1 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor ieder van ons schoon water en brood, 
een veilige plek, een plaats om te schuilen, 
een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 
 
Refrein: Vol vreugde ziet God  
  naar mensen die recht doen;  2x 
  zij scheppen recht en geluk!     
   
2 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan. 
refr. 
 
3 Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 
refr. 
 
4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig, of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 
refr. 
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5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 
refr. 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
 Psalm 118 couplet 1 
1 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,  
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie van Johannes 
 Hoofdstuk 18 vers 1 t/m 11 
1 Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van 
de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in, met zijn leerlingen. 2 Judas, zijn 
verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen 
samengekomen. 3 Judas ging ernaartoe, samen met een cohort soldaten en 
dienaren van de hogepriesters en de farizeeën. Ze waren gewapend en droegen 
fakkels en lantaarns.  
 

 Psalm 118 couplet 2 
2 Ik werd benauwd van alle zijden 
en riep den Heer ootmoedig aan. 
De Heer verhoorde en bevrijdde, 
Hij deed mij in de ruimte staan. 
De Heer is met mij, 'k zal niet vrezen. 
Geen sterveling verschrikt mij meer. 
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De Heer wil mij tot helper wezen; 
ik zie op al mijn haters neer. 
 
4 Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: 
‘Wie zoeken jullie?’ 5 Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, 
terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. 6 Toen hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze 
achteruit en vielen op de grond. 7 Weer vroeg Jezus: ‘Wie zoeken jullie?’ en weer 
zeiden ze: ‘Jezus uit Nazaret.’ 8 ‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het,”’ zei Jezus. ‘Als 
jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’ 9 Zo gingen de woorden in vervulling 
die hij gesproken had: ‘Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten 
gaan.’  
 

 Psalm 118 couplet 8 
8 De steen, dien door de tempelbouwers 
veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
werd tot verbazing der beschouwers 
ten hoeksteen door God zelf gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
door 's Heren hand alleen geschied. 
Het is een wonder in onz' ogen. 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
 
10 Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf 
van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af; Malchus heette die 
slaaf. 11 Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker 
die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?’ 

 
 Gezang 180 couplet 7 
7 Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare,  
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. 
Verander ons en reinig onze harten, o Man van smarten! 
 
Gebed 
 
Stilte 
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Goede Vrijdag 
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Stilte 
 

Gebed 

 

uit: De Bijbel, Het evangelie van Johannes 
 Hoofdstuk 18 vers 13 t/m 27 
13 Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van Kajafas. Kajafas was dat 
jaar hogepriester 14 en hij was het die de Joden had voorgehouden: ‘Het is goed 
dat één man sterft voor het hele volk.’ 15 Simon Petrus liep met een andere 
leerling achter Jezus aan. Deze andere leerling kende de hogepriester en ging met 
Jezus het paleis van de hogepriester in, 16 maar Petrus bleef buiten bij de poort 
staan. Daarop kwam de andere leerling, de kennis van de hogepriester, weer naar 
buiten; hij sprak met de portierster en nam Petrus mee naar binnen. 17 Het meisje 
sprak Petrus aan: ‘Ben jij soms ook een leerling van die man?’ ‘Nee, ik niet,’ zei 
hij. 18 De slaven en de gerechtsdienaars stonden zich te warmen bij een vuur dat 
ze hadden aangelegd omdat het koud was; ook Petrus ging zich erbij staan 
warmen. 

 
 Gezang 395 couplet 1 
1 O Heer, verberg U niet voor mij, 
wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 
 
19 De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. 20 Jezus 
zei: ‘Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht 
gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de 
tempel, en nooit heb ik iets in het geheim gezegd. 21 Waarom ondervraagt u mij? 
Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben, zij weten wat ik gezegd 
heb.’ 22 Toen Jezus dat zei gaf een van de dienaren die erbij stonden, hem een klap 
in het gezicht: ‘Is dat een manier om de hogepriester te antwoorden?’ 23 Jezus zei: 
‘Als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was, maar als het juist is 
wat ik heb gezegd, waarom slaat u me dan?’ 24 Daarna stuurde Annas hem 
geboeid naar Kajafas, de hogepriester. 



Gereformeerde Kerk Ottoland  15 

25 Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. ‘Ben jij soms ook een 
leerling van hem?’ vroegen ze. ‘Nee,’ ontkende Petrus, ‘ik niet.’ 26 Maar een van de 
slaven van de hogepriester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had 
afgeslagen, zei: ‘Maar ik heb toch gezien dat je bij hem was in de 
olijfgaard?’ 27 Weer ontkende Petrus, en meteen kraaide er een haan. 

 
 Gezang 395 couplet 2 
2 En wees niet toornig over mij, 
wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 
 
uit: De Bijbel, Genesis 
 Hoofdstuk 3 vers 1 t/m 9 
1 Van alle in het wild levende dieren die God, de H E E R , gemaakt had, was de slang 
het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie 
van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ 2 ‘We mogen de vruchten van alle 
bomen eten,’ antwoordde de vrouw, 3 ‘behalve die van de boom in het midden van 
de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs 
maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ 4 ‘Jullie zullen 
helemaal niet sterven,’ zei de slang. 5 ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen 
zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis 
zullen hebben van goed en kwaad.’ 

6 De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een 
lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou 
schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, 
die bij haar was, en ook hij at ervan. 7 Toen gingen hun beiden de ogen open en 
merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en 
maakten er lendenschorten van. 

8 Toen de mens en zijn vrouw God, de H E E R , in de koelte van de avondwind 
door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de 
bomen. 9 Maar God, de H E E R , riep de mens: ‘Waar ben je?’  
 

Overdenking ‘Waar ben je?’ 
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uit: De Bijbel, Het evangelie van Johannes 
 Hoofdstuk 18 vers 33b t/m 40 
Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: ‘Bent u de koning van de 
Joden?’34 Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij 
gezegd?’ 35 ‘Ik ben toch geen Jood,’ antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en uw 
hogepriesters hebben u aan mij uitgeleverd – wat hebt u gedaan?’ 36 Jezus 
antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij 
deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te 
voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van 
hier.’ 37 Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik 
ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder 
die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’ 38 Hierop zei Pilatus: ‘Maar 
wat is waarheid?’ 
Na deze woorden ging hij weer naar de Joden buiten. ‘Ik heb geen schuld in hem 
gevonden,’ zei hij. 39 ‘Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand 
vrijlaat – wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’ 40 Toen begon iedereen te 
schreeuwen: ‘Hem niet, maar Barabbas!’ Barabbas was een misdadiger. 
 

 Gezang 183 couplet 1 
1 O hoofd vol bloed en wonden,  
bedekt met smaad en hoon, 
o hoofd zo wreed geschonden,  
uw kroon een doornenkroon, 
o hoofd eens schoon en heerlijk  
en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!  
Ik groet U vol ontzag. 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie van Johannes 
 Hoofdstuk 19 vers 1 t/m 6 
1 Toen liet Pilatus Jezus geselen. 2 De soldaten vlochten een kroon van 
doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel 
aan. 3 Ze liepen naar hem toe en zeiden: ‘Leve de koning van de Joden!’, en ze 
sloegen hem in het gezicht. 4 Pilatus liep weer naar buiten en zei: ‘Ik zal hem hier 
buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld 
heb gevonden.’ 5 Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de 
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purperen mantel aan. ‘Hier is hij, de mens,’ zei Pilatus. 6 Maar toen de 
hogepriesters en de gerechtsdienaars hem zagen begonnen ze te schreeuwen: 
‘Kruisig hem, kruisig hem!’  
 

 Gezang 183 couplet 2 en 3 
2 O hoofd zo hoog verheven, 
o goddelijk gelaat, 
waar werelden voor beven, 
hoe bitter is uw smaad! 
Gij, eens in 't licht gedragen, 
door engelen omstuwd, 
wie heeft U zo geslagen 
gelasterd en gespuwd? 
 
3 O Heer uw smaad en wonden, 
ja alles wat Gij duldt, 
om mij is het, mijn zonden, 
mijn schuld, mijn grote schuld. 
O God ik ga verloren 
om wat ik heb gedaan, 
als Gij mij niet wilt horen. 
Zie mij in liefde aan. 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie van Johannes 
 Hoofdstuk 19 vers 16b t/m 18 en 23 t/m 30 
Zij voerden Jezus weg; 17 hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, 
in het Hebreeuws Golgota. 18 Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan 
weerskanten één, en Jezus in het midden.  
 
23 Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, 
voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van 
boven tot beneden. 24 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar 
laten we loten wie het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze 
verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’ Dat is 
wat de soldaten deden. 
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25 Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw 
van Klopas, en Maria uit Magdala. 26 Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar 
de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27 en 
daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling 
haar bij zich in huis. 
28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te 
laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ 29 Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er 
een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. 30 Nadat Jezus 
ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. 
 

Stilte 
 
 Gezang 183 couplet 5 en 7 
5 Ik dank U o mijn vrede, 
mijn God die met mij gaat, 
voor wat Gij hebt geleden 
aan bitterheid en smaad. 
Geef dat ik trouw mag wezen, 
want Gij zijt trouw en goed. 
Ik volg U zonder vrezen 
wanneer ik sterven moet. 
 
7 Wees Gij om mij bewogen 
en troost mijn angstig hart. 
Voer mij uw beeld voor ogen, 
gekruisigde, uw smart. 
Dan zal ik vol vertrouwen, 
gelovig en bewust, 
uw aangezicht aanschouwen. 
Wie zo sterft, sterft gerust. 
 
Overdenking ‘Waar ben je?’ 
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 Opwekking 544  
1 Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 
 
2 Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
Refrein: In een graf verborgen door een steen, 

toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 

 
Golgotha 

de grote steen 
des aanstoots 

waaraan wij 
ons eindeloos 

stoten… 
 

Golgotha 
de koude rots 

waar onze Redder 
Gods Zoon 
ten onder 

ging… 
 

Golgotha 
de buitenplaats 

waar het  
eenzaam 
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sterven was… 
Golgotha 

de ankerplaats 
waar wij 

eindelijk thuis 
mogen komen… 

 
Golgotha 

de grafheuvel 
waar Maria 

haar zoon verloor 
maar eeuwig leven 

vond… 
 

Golgotha 
de bouwplaats 

van onze 
onverdiende 

zaligheid… 
 

Golgotha 
de geboortegrond 

van ons 
behoud 

in eeuwigheid… 
 

Golgotha 
het fundament 

van onze eeuwige  
redding! 

 
Golgotha…God was daar 

 

Stilte 
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Stille Zaterdag 
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Stilte 
 
Woorden in de nacht… 

Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? 
Dit is de nacht waarin wij getuige zijn van goddelijk licht dat de 
duisternis verdrijft. Dit is de nacht waarin de schepping wordt 
vernieuwd.  

 
Ontvangen van het licht 
 
 Elb 171 
Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie van Johannes 
 Hoofdstuk 1 vers 1 t/m 5 
1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was 
God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets 
ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor 
de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar 
macht gekregen. 

 
 Psalm 27 couplet 1 
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
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Gebed 
 
uit: De Bijbel, De brief van Paulus aan de Romeinen 
 Hoofdstuk 8 vers 16 t/m 26 
16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn 
kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met 
Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen 
delen in Gods luister. 
18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot 
de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er 
reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want de 
schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar 
daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat ook de 
schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal 
delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22 Wij weten 
dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En dat niet 
alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten 
in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de 
verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter 
nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er 
nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, 
blijven we in afwachting daarvan volharden. 26 De Geest helpt ons in onze 
zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, 
maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 

 
 Elb 302 couplet 1, 2 en 3 
1 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. 
 
2 Met Uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed. 
 
3 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. 
O Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. 
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ik zoek de plaats 
waar ik – voorheen – 

veel bad 
het lijkt zo ver 
of ik die plek 

- en God ook mij – 
vergeten had 

 
nu ben ik moe en vooral bang 

om iets te vragen 
waarop het antwoord 

weer niet komt 
te schreeuwen met het leeg repliek 

de echo van mijn denken 
dwaas open ik mijn hand 

voor post: ‘afzender retour’ 
 

GOD! 
 

ik zoek die plaats 
om eindelijk weer te bidden 
maar uw hemel is een muur 

en binnen in mijzelf 
staan muren van 

teleurstelling en onrust 
 

toch blijf ik klagen 
aan en om die muur 

en hoop op U 
omdat U niet laat gaan 

wat U begon 
 

U laat het stil zijn 
voor een tijd 
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 Elb 302 couplet 4 
4 Jezus, op Uw Woord, vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort mijn bede tot U. 
 
Woorden in de nacht 

Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Waarom 
slapen wij niet, maar zijn wij hier samen om te waken? 
Dit is de nacht waarin wij getuige zijn van Gods overwinning op het 
water van de dood. Dit is de nacht waarin wij getuige zijn van de 
wedergeboorte van Gods volk.  

 
Doopgedachtenis  
 
Geloofsbelijdenis 
 
 Opwekking 599 
1 Nog voordat je bestond,  
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
tot dat je komt. 
 
2 En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan. 
En niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf hij Zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 
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Refrein: Kom tot de Vader 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, 
al je pijn is bij hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar 
wanneer jij komt. 

 
2 En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan. 
En niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf hij Zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 
refr. 
 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar 
wanneer jij komt. 
 
Gebed en zegening 
 

Je kunt de eerste toon zijn in een lied 
waardoor alle grenzen vergeten worden 

wees niet bang 
wees niet bang 

ook wanneer de toon amper klinkt 
wees niet bang 
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Je kunt de eerste vonk zijn voor een vuur 
dat alle wapens tot ploegen omsmelt 

wees niet bang 
wees niet bang 

ook wanneer de tegenwind je striemt 
wees niet bang 

 
Je kunt de eerste graankorrel zijn op een akker 

die alle handen vullen zal met brood 
wees niet bang 
wees niet bang 

ook wanneer het land vol stenen zit 
wees niet bang 

 
Je kunt de eerste druppel zijn voor een bron 

die in de woestijn levensliederen zingt 
wees niet bang 
wees niet bang 

ook wanneer de wolk nog zwijgt 
wees niet bang 

 
Je kunt de eerste pas zijn voor een dans 

die alle voeten leidt naar onze God 
wees niet bang 
wees niet bang 

ook wanneer je voet nog struikelt 
wees niet bang 

 
 Gezang 7 couplet 4 
4 Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak voor u ligt de weg ten leven. 
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Woorden in de nacht 
Waarom slapen wij niet, maar zijn wij hier samen om te waken? 
Dit is de nacht waarin God ons een begaanbare weg uit de duisternis 
wijst. Zijn Woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad.  

 
 Gezang 7 couplet 1 
1 Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die 't zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 
 
uit: De Bijbel, De eerste brief van Johannes 
 Hoofdstuk 1 vers 5b t/m 7 
God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. 6 Als we zeggen dat we met 
hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we 
niet volgens de waarheid. 7 Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het 
licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, 
ons van alle zonde.  

 
 Elb 125 
1 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost  
en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren  
vast in handen heeft. 
 
Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 

zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op Zich nam. 
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2 Verdreven is de schaduw van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden  
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder:  
alles is volbracht. 
refr. 
 
3 Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst  
een heerlijk vergezicht. 
refr. 
 
Wegzending en zegen 
 
 Elb 125 
Refrein:  Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 

zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op Zich nam. 
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Paasmorgen 
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 Elb 124 
1 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht. 
Heeft Hij ons aan ‘t licht gegeven 
 
2 Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren. 
Doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen. 
Hij is zo groot, Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
 
3 Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen. 
En zo voortaan eren Gods heilige Naam. 
En Hem in waarheid aanbidden. 
 
 Elb 122 
1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans' Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht breekt aan:  
de Zoon van God is opgestaan! 
 
2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held, 
Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
 
3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en duivel niet. 
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4 Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid! 
 
 Elb 123 
1 De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer. 
En alles buigt voor de schoonheid van de Heer. 
In eeuwigheid zal Hij het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij uit eerbied voor Gods Zoon. 
 
2 Kom zing met mij tot eer van de verrezen Heer. 
Hij kocht ons vrij met zijn leven en zijn eer. 
In eeuwigheid zult Gij het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij uit eerbied voor Gods Zoon. 
 
Woord van welkom 
 

Blijf niet staan 
bij het graf van herinnering 

want het is leeg 
maar ga kijken, horen en voelen 

hoe Hij verder leeft in mensen. 
Kijk in de ogen van mensen 

die tijd en inzet vrijmaken 
voor de mens die ze ontmoeten 

en je zal Hem zien. 
Luister naar de woorden 

die deze mensen spreken 
en zelf ook beleven 

en je zal Hem horen. 
Voel de levenskracht 

die ze voor hun levensopdracht 
uit Zijn doen en laten halen 
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en je zal Hem voelen. 
Kijk, luister en voel 

en je zal merken ‘HIJ LEEFT!’. 
 

Psalm 98 couplet 1 en 3 
1 Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
3 Laat heel de aard' een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie van Johannes 
 Hoofdstuk 20 vers 1 t/m 10 
1 Vroeg 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. 2 Ze 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.’3 Petrus en de andere leerling gingen op 
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weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, 
sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich voorover en zag 
de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6 Even later kwam Simon 
Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat de 
doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart 
opgerold op een andere plek. 8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij 
het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9 Want ze hadden uit de 
Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. 10 De leerlingen 
gingen terug naar huis. 

 
Gebed 
 
Dankbare verwondering 
 
 Gezang 182 couplet 2, 3 en 6 
2 Gij die alles hebt gedragen 
al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
3 Die gewillig waart ten dode, 
in het duister van de pijn 
U ten offer hebt geboden, 
hoe verlaten moet Gij zijn, 
troosteloos aan 't kruis gehangen 
opdat wij uw troost ontvangen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
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6 Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
Dankbaar voor de Zoon van David 
 
 Opwekking 139 
In moments like these I sing out a song, 
I sing out a love song to Jesus. 
In moments like these I lift up my hands, 
I lift up my hands to the Lord. 
 
Singing I love You, Lord. 
Singing I love You, Lord. 
Singing I love You, Lord, 
I love You. 
 
Wij zijn bij elkaar en zingen dit lied. 
Wij zingen een lied voor de Here. 
Wij zijn bij elkaar 
en prijzen zijn naam. 
Wij zingen dit lied tot Gods eer. 
 
Ja, wij loven U Heer. 
Ja, wij loven U Heer. 
Ja, wij loven U Heer, 
wij loven U Heer. 
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uit: De Bijbel, De eerste brief aan de Galaten  
 Hoofdstuk 5 vers 1 en 13 t/m 14 
1 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en 
laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.  

 
13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet 
om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14 want de hele 
wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’  

 
 Opwekking 554 
Ik weet Hij heeft mij gered 
mij in de vrijheid gezet; ik geloof, ik geloof… 
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld 
heeft mij met liefde vervuld; ik geloof, ik geloof… 
'k Hef een banier op 
mijn Heer stond op uit het graf… 
 
Refrein: Mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft, 
  mijn Verlosser leeft, mijn Verlosser leeft! 
 
Ik weet Hij heeft mij gered 
mij in de vrijheid gezet; ik geloof, ik geloof… 
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld 
heeft mij met liefde vervuld; ik geloof, ik geloof… 
'k Hef een banier op 
mijn Heer stond op uit het graf… 
refr. 
 
U draagt mijn lasten en richt mij op, 
om dansend op de berg te zien hoe U weer komen zal 
refr. 
 
Verkondiging 



Gereformeerde Kerk Ottoland  37 

 Elb 246 
1 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 
2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 
3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd. 
In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
In ’t laatste uur zal ’k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 
 ZG 155 couplet 2 
2 Wij hadden alle hoop verloren, 
niemand van ons zag toekomst meer; 
leeg was ons hart, als nooit tevoren 
zo eenzaam, zonder onze Heer. 
Hopeloos donker was onze leven, 
een bange droom, een lange nacht; 
waar was ons laatste licht gebleven: 
Christus, die ons de toekomst bracht? 
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Dankgebed en voorbeden 
 
 ZG 155 couplet 3 
3 God dank! De hemel heeft gesproken: 
Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet! 
Een nieuwe lente is ontloken, 
vreugde begraaft het diepst verdriet. 
God lof! De nacht is overwonnen, 
het daglicht krijgt voorgoed ruim baan, 
de toekomst is vandaag begonnen –  
waarlijk, de Heer is opgestaan! 
 
Inzameling van de gaven 
 
 Jaap Zijlstra 
1 Dank U, Vader van de lichten,  
voor de sterren en de maan. 
Dank dat U mij niet een dwaalweg 
door de duisternis laat gaan. 
Dank U, voor het licht der wereld 
voor de zon van mijn bestaan. 
 
2 Dank U, Jezus, voor uw liefde,  
uw nabijheid en geduld, 
voor het offer van uw leven,  
de vergeving van mijn schuld. 
Dank dat mij het licht van Pasen 
met de moed der hoop vervult. 
 
3 Dank U, Geest voor al uw gaven, 
voor het goede wijd en zijd, 
voor de vrede en de vreugde 
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voor de trouw te allen tijd, 
dank voor alle troost en vriendschap, 
dank voor de zachtmoedigheid. 
 
Wegzending en zegen 
Moge God ons zegenen met onrust 
over ongemakkelijke antwoorden,  
halve waarheden en oppervlakkige relaties. 
Zodat er diepgang moge zijn in onze harten. 
Moge God ons zegenen met boosheid 
over ongerechtigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen 
Zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 
Moge God ons zegenen met tranen 
te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog. 
Zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. 
En moge God ons met voldoende dwaasheid zegenen 
om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld. 
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. 
Amen 

 
 Elb 132 couplet 1 en 3 
1 U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In Zijn Godd'lijk Wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
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