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Stille Week 
 
Dit boekje is een uitnodiging om te gedenken en te vieren. De kerk is 
de kerk van Christus en Hij heeft op aarde geleden, Hij is aan een kruis 
geslagen, gestorven en begraven.  
Maar dat was niet het einde: het was nodig voor een nieuw begin: 
Jezus leeft, Hij is opgestaan en heeft de dood verslagen. Dat geeft 
hoop, nieuw perspectief, nieuw leven.  
 
In de achterliggende weken stond het thema ‘Open handen’ centraal 
in de kerkdiensten. Open handen om te ontvangen, maar ook open 
handen om uit te delen. Geloven is niet alleen iets persoonlijks, het is 
ook iets dat je met elkaar doet, beleeft, viert. Het is iets wat God ons 
geeft en wat wij mogen doorgeven.  
 

Moge God met ons zijn en met ons gaan 
alle uren van ons leven. 

Moge God ons licht brengen 
als we het somber inzien 

en warmte schenken 
als de kilte van het bestaan ons bevangt. 

Moge God ons helpen 
om al onze barrières te slechten 

en onze handen, oren, ogen en harten 
open te houden. 

 
Wees welkom om mee te doen in de 

Gereformeerde Kerk Ottoland! 
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Op Witte Donderdag begint de dienst die pas op Stille Zaterdag zal 
worden afgesloten: het is één doorgaande viering, maar de avonden 
kunnen ook afzonderlijk bezocht worden.  

 
Witte Donderdag  – 2 april 2015 | 19.30 uur 

‘Open je handen’ – om te ontvangen wat God geeft: matzes, wijn, 
elkaars gezelschap en dat alles in het licht van de God die zichzelf 
gegeven heeft.  
 
Op deze avond wordt de maaltijd gevierd die Jezus vierde met zijn 
leerlingen. We zitten daarbij aan feestelijk gedekte tafels. Want ook al 
is het een lijdensweg die Jezus gaat – uiteindelijk werkt dat mee aan de 
verheerlijking van Jezus: de hele wereld mag weten dat door de dood 
heen leven gevonden wordt… 
De maaltijd vieren we met iedereen die zich in meer of mindere mate 
verbonden voelt met Christus. Hij nodigt je uit – voel je welkom! 
 

Goede Vrijdag  – 3 april 2015 | 19.30 uur 

‘Open je oren’ – om te horen wat gezegd wordt. We staan vanavond 
stil bij het lijden van Jezus. Hij heeft geleden voor de hele wereld, dus 
het lijden van deze tijd is onlosmakelijk met Hem verbonden.  
 
Dat Jezus aan het kruis stierf, is één van de belangrijkste 
gebeurtenissen in Jezus’ leven. Dat willen we graag gedenken met z’n 
allen: jong en ouder. Deze viering is niet alleen voor volwassenen - 
kinderen zullen in deze viering een actieve rol spelen… Welke leeftijd 
je ook hebt – voel je welkom! 
 

Stille Zaterdag  – 4 april 2015 | 20.30 uur 

Ook dit jaar is er voorafgaand aan de viering een stiltewandeling. Wie 
vaak wandelt, weet hoe prettig het kan zijn om na denken tijdens het 



Gereformeerde Kerk Ottoland 5 

wandelen. Of juist samen praten als je met iemand anders loopt. Laat 
u uitdagen om samen met iemand anders een rondje te lopen en 
intussen in stilte na te denken en in alle rust te praten.  
 

Stille Zaterdag  – 4 april 2015 | 21.30 uur 

‘Open je ogen’ – om het licht te zien dat doorbreekt in de nacht. Om 
te kunnen zien hoe de liefde, genade en trouw van God langzaam de 
hele wereld wint.  
 
Aan het einde van de drie dagen voor Pasen wordt de zegen gegeven: 
voor iedereen, maar er is ook gelegenheid om persoonlijk gezegend te 
worden. Misschien vind jij het fijn om van die gelegenheid gebruik te 
maken om zelf te ontvangen van God, misschien is voor jou de zegen 
aan het einde van de dienst voldoende. Het mag allebei – het één is 
niet beter dan het andere, laten we elkaar daarin ruimte geven. 
Wanneer je niet per se persoonlijk gezegend hoeft te worden, is dit een 
viering met veel stilte en rust – een weldaad in drukke tijden, dus voel 
je welkom!  
 

Paasmorgen  – 5 april 2015 | 09.00 uur 

Het Paasfeest mag uitbundig gevierd worden: met muziek en zang in 
het dorp Ottoland, met een uitgebreide koffietafel, met een feestelijke 
dienst.  
 

Paasmorgen  – 5 april 2015 | 10.00 uur 

‘Open je hart’ – om God in jou te laten wonen. Het hart staat hier 
symbool voor je hele leven. Het gaat niet alleen om je handen, je oren, 
je ogen, het gaat om jouzelf, om wie jij bent, om wie God in jou mag 
zijn. Vier het feest mee – voel je welkom! 
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Verantwoording 
 
Gebruikte liedbundels: 
 Psalmen en Gezangen – Liedboek voor de kerken 1973 
 Nlb – Liedboek Zingen en bidden in huis en werk 2013 
 Elb – Evangelische Liedbundel 1999 
 Iona  
 'Als geen mens meer weet' - Kind op zondag 
 'Met open handen'- Kind op zondag 
 'Waarom' - Elly & Rikkert, Een boom vol liedjes 
 Opwekkingsliederen 
 
Lezingen uit de bijbel – Nieuwe Bijbelvertaling 
Lezingen op Goede Vrijdag – Bijbel in Gewone Taal 
 
Foto’s – freeimages.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie, vragen of reacties: 
 gko.kerkgoudriaanottoland.nl 
 gko_nieuwsbrief@hotmail.com 
 ds. Mirjam Kollenstaart-Muis, mjmuis@hotmail.com / 0184 653948 
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Open je handen 
Aan de tafel ben je welkom – allemaal. De tafel is pas compleet als jij 
er bent. Compleet – dat is ‘vol’ en het getal van de volheid is zeven. 
Daarom branden er zeven kaarsen in de liturgische bloemschikking – 
symbool voor alle verschillende mensen die met elkaar de tafel vol 
maken.  
Open je handen - om brood en wijn te ontvangen, om Christus te 
ontvangen. Tegelijkertijd is het ook een opdracht: doe je handen maar 
open, strek ze uit naar de ander – om de ander de voeten te wassen, 
om de ander te zalven, om de ander te dienen.  
 
Psalm 63 
1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt,- 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
 
3 Wanneer ik wakend in de nacht 
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 
dan mag ik weer uw goedheid proeven; 
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, 
zing ik mij van mijn zorgen vrij. 
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 
door uw hand word ik vastgehouden. 
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Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Marcus 
 Hoofdstuk 14, vers 1 t/m 9 
1 De volgende dag zou het feest van Pesach  en het Ongedesemde brood beginnen. 
De hogepriesters  en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door 
middel van een list gevangen te nemen en te doden. 2 Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens 
het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. 
3 Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden 
– aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten 
flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje 
en goot de olie uit over zijn hoofd. 4 Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen 
elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? 5 Die olie had immers voor meer dan 
driehonderd denarie  verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen 
kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. 6 Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, 
waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. 7 Want de 
armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je 
maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. 8 Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft 
mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. 9 Ik verzeker 
jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter 
herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’ 

 
Elb 367  
Ik wil komen en knielen  
aan uw voeten, Heer Jezus. 
In uw nabijheid is volheid van vreugd. 
Er is niemand, niets en niemand 
die mij zo vervullen kan. 
‘k Vind mijn vreugde in U alleen o Heer.  
 
Verkondiging 
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Gezang 178 couplet 1 en 3 
1 Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
3 Om de zalving door een vrouw, 
vreugdeolie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison. 
 
Collecte 
 
Viering van de Maaltijd van de Heer 
 
Nlb 377 couplet 1, 2 en 3 
1 Zoals ik ben, kom ik nabij, 
met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf U gaf voor mij –  
o Lam van God, ik kom.  
 
2 Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid –  
o Lam van God, ik kom.  
 
3  Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
tast ik naar U, die mij bemint, 
bij wie mijn ziel genezing vindt – 
o Lam van God, ik kom.  
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uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Marcus 
 Hoofdstuk 14, vers 17 t/m 20 
Toen de avond was gevallen, kwam hij met de twaalf. Terwijl ze aanlagen voor de 
maaltijd, zei Jezus: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die met mij eet, zal mij 
uitleveren.’ Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan hem: ‘Ik ben het toch 
niet?’ Maar hij zei tegen hen: ‘Het is een van jullie twaalf, die met mij uit dezelfde 
kom eet. 
 

Nlb 377 couplet 4 
4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
o Lam van God, ik kom.  
 
uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Marcus 
 Hoofdstuk 14, vers 22 t/m 25 
Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde 
het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het 
dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: ‘Dit is 
mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker 
jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik 
er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’ 

 
Gebed 
 
Delen van brood en wijn 
 
Nlb 388 couplet 1, 2, 3, 4 en 5 
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.  
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Refrein:     Vol vreugde ziet God naar mensen 
die recht doen: zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen 
die recht doen: 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. 
refrein 
 
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. 
refrein 

 
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. 
refrein 
 
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. 
refrein 
 
Gebed 
Sterk, Heer, de handen tot uw dienst, 
die heilig brood ontvingen, 
de lippen, aan uw kelk gezet, 
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om van uw heil te zingen: 
de oren open voor uw woord 
en doof voor vals gefluister,  
de ogen spiegels van uw licht 
dat doorbreekt in het duister; 
de tong die proeven mocht van U 
vrij van bedrog en leugen, 
de mond geopend voor een lied 
om wat het hart verheugde; 
de voeten die, op weg naar U, 
dit huis hebben betreden –  
dat zij van hier met lichte tred 
de weg gaan van uw vrede. 
Sterk zo het hart dat voor U klopt 
met bloed, door U gegeven –  
uw lichaam dat ons lichaam voedt 
met uw verheerlijkt leven.  
Amen 

 
De tafel wordt afgeruimd. 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Marcus 
 Hoofdstuk 14, vers 26 t/m 31 
Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Jezus zei 
tegen hen: ‘Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: “Ik zal de 
herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat ik uit de 
dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ Petrus zei tegen hem: 
‘Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker 
je: juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal 
verloochenen.’ Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: ‘Al zou ik met u moeten 
sterven, ik zal u nooit verloochenen.’ Alle anderen zeiden iets dergelijks. 
 
Gezang 473 couplet 1 en 2 
1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 



14 Liturgie Stille Week 2015 

 
2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Marcus 
 Hoofdstuk 14, vers 32 t/m 42 
Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijven 
jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.’ Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich 
mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk 
bedroefd; blijf hier waken.’ Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond 
vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei: ‘Abba, 
Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet 
gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’ Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen 
te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? Blijf 
wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het 
lichaam is zwak.’ Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als 
daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen 
vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor 
de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen 
en te rusten? Het is zover: het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt 
uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me uitlevert, is al 
vlakbij.’ 
 
Gezang 473 couplet 10 
10 Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
Gebed 
 
Stilte 
 



Gereformeerde Kerk Ottoland 15 

 
  



16 Liturgie Stille Week 2015 

Open je oren 
De stilte en leegte van de avond van de gevangenneming is pijnlijk 
voelbaar. Open je oren om te horen wat er na Jezus’ gevangenneming 
wordt er gezegd. Door Jezus’ tegenstanders en door Jezus zelf, want 
ook de stilte spreekt, het zwijgen is oorverdovend.  
 
Stilte 
 
Openingsgebed 
 
Psalm 51 couplet 4 en 6 
4 Voltrek de reiniging en raak mij aan 
met bloed en hysop, dan ben ik genezen. 
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen 
zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. 
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, 
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, 
dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. 
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen. 
 
6 Red mij van bloedschuld, God die mij bevrijdt, 
leg op mijn tong de lof van uw genade. 
Open mijn lippen, Heer, ik prijs uw daden 
voor heel uw volk met lied'ren wijd en zijd. 
Niet aan het altaar wordt mijn schuld geboet, 
geen offerdier, hoe gaaf ook, kan die dragen, 
het offer van een diep gewond gemoed 
en een gebroken hart zal U behagen. 
 
Inzameling van de gaven 
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uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Marcus 
 Hoofdstuk 9 vers 7 
‘Hij alleen is mijn Zoon. Luister naar hem!’ 

 
1 De kaars wordt uitgeblazen voor alle mensen die verraden zijn 
 
Het licht dooft, want de nacht waarin Jezus werd verraden is donker. 
En als andere mensen je verlaten, dan wordt het donker om je heen. 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Marcus 
 Hoofdstuk 14, vers 42 t/m 50 
Jezus zei: ‘Kom, we moeten gaan. De man die mij gaat uitleveren, is dichtbij.’  Terwijl 
Jezus dat zei, kwam Judas eraan. Hij was één van de leerlingen. Hij had een groep 
mannen bij zich met zwaarden en stokken. Ze waren gestuurd door de priesters, de 
wetsleraren en de leiders van het volk. 
Judas had van tevoren met die mannen een teken afgesproken. Hij had gezegd: ‘Ik 
zal één man groeten met een kus. Dat is de man die jullie moeten hebben. Die 
moeten jullie gevangennemen. Neem hem mee en bewaak hem goed.’ 
Judas liep recht op Jezus af. Hij zei: ‘Meester!’ En hij groette hem met een kus. Toen 
grepen de mannen Jezus vast en ze namen hem gevangen. Iemand die erbij was, 
pakte zijn zwaard. Hij raakte daarmee de knecht van de hogepriester, en sloeg zijn 
oor eraf. Jezus zei tegen de mannen die hem vastgrepen: ‘Jullie zijn hier gekomen 
met zwaarden en stokken om mij gevangen te nemen. Alsof ik een gevaarlijke 
misdadiger ben! Elke dag was ik in de tempel om de mensen uitleg te geven over 
God. Jullie zagen mij daar, maar jullie hebben mij niet gevangengenomen. Want het 
moet gaan zoals het verteld wordt in de heilige boeken.’ 
Toen lieten alle leerlingen Jezus in de steek. Ze vluchtten weg. 

 
‘Als geen mens meer weet’ 
Als geen mens meer weet hoe het verder moet, 
dan weet God het wel en Hij maakt het goed. 
 
Verraden 
 



18 Liturgie Stille Week 2015 

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! 
 
2 De kaars wordt uitgeblazen voor alle mensen die eenzaam zijn 
 
Het licht dooft, want als je alleen bent, is het donker om je heen. Als 
je eenzaam bent, verdwijnen kleuren en geuren, muziek en plezier, 
geluk en warmte.  
 
uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Marcus 
 Hoofdstuk 14, vers 61b t/m 62 
Toen stelde de hogepriester Jezus een vraag. Hij zei: ‘Bent u de messias, de Zoon van 
God?’ Jezus zei: ‘Ja, dat ben ik. Ik ben de Mensenzoon. Jullie zullen mij naast God 
zien zitten, aan de rechterkant. En jullie zullen mij uit de hemel zien terugkomen op 
de wolken.’ 

 
‘Als geen mens meer weet’ 
Als geen mens meer weet hoe het verder moet, 
dan weet God het wel en Hij maakt het goed. 
 
Afstand 
 
Gezang 182 couplet 3 
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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3 De kaars wordt uitgeblazen voor alle mensen die zwijgen 
 
Het licht dooft – wat wordt het dan donker en hoe bang kun je zijn in 
het donker. Wanneer mensen zwijgen wordt het stil en wat kan die 
stilte pijnlijk zijn.  
 
uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Marcus 
 Hoofdstuk 15, vers 1 t/m 5 
’s Ochtends vroeg kwamen alle priesters, wetsleraren en leiders van het volk bij 
elkaar. Ze overlegden wat ze met Jezus zouden doen. Ze lieten hem vastbinden, 
namen hem mee en brachten hem bij Pilatus, de Romeinse bestuurder. Pilatus vroeg 
aan Jezus: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het zelf.’ 
De priesters begonnen veel slechte dingen over Jezus te vertellen.  Daarom vroeg 
Pilatus weer aan Jezus: ‘Waarom zegt u niets terug? Zij vertellen allerlei slechte 
dingen over u. En u zegt niets!’ Maar Jezus bleef zwijgen. Pilatus was daar erg 
verbaasd over. 

 
Elly & Rikkert – ‘ Waarom’ 
Waarom bleef U zo stil toen ze U vroegen: 
bent U de koning der Joden - waarom bleef U zo stil 
toen ze U sloegen en aan een kruis wilden doden? 
 
Refrein: Dacht U aan ons en dat U de Vader zou zien? 

Dacht U aan ons – misschien? 
 
Waarom vocht U niet terug toen ze U vonden 
en als een dief wilden vangen - waarom vocht U niet terug 
toen ze U bonden en aan een hout wilden hangen? 
refrein 
 
Waarom zei U geen woord toen ze zo spuugden 
en U bespotten en lachten - waarom zei U geen woord 
toen ze U duwden en U naar Golgotha brachten? 
refrein 
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Zwijgen 
 
4 De kaars wordt uitgeblazen voor alle mensen die verdrietig zijn 
 
Het licht dooft, er is zoveel in deze wereld waar je om kunt huilen. Er 
is onrecht, er is geweld, ziekte en dood. Het is donker als je niet weet 
wie jou troosten kan.  
 
uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Lucas 
 Hoofdstuk 23, vers 27 t/m 31 
Een grote groep mensen liep achter Jezus aan. Er waren ook vrouwen bij die 
verdrietig waren en om Jezus huilden. Maar Jezus draaide zich naar hen om en zei: 
‘Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om mij. Jullie kunnen beter huilen om jezelf en om 
jullie kinderen. Want er zal een verschrikkelijke tijd komen. Het wordt zo erg, dat de 
mensen zeggen: ‘Het is nu beter om helemaal geen kinderen te hebben. Vrouwen 
zonder kinderen hebben geluk. Als je nooit een kind kon krijgen, heb je nu geluk.’ In 
die tijd zullen mensen tegen de bergen roepen: ‘Val toch op ons neer!’ En tegen de 
heuvels: ‘Bedek ons toch!’ 
Nu is het nog vrede. En kijk wat er met mij gebeurt! Wat voor verschrikkelijke dingen 
zullen er dan met jullie gebeuren als het straks oorlog is?’ 

 
Verdriet 
 
Opwekking 706 ‘Zie hoe Jezus voor mij lijdt’ 
Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij. 
Die voor mij het oordeel draagt, Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer - Hij voor mij! Wie wil worden zoals Hij? 
Zoveel pijn, ongerechtigheid, is op Hem die voor mij strijdt. 
 
Zie hoe Jezus biddend strijdt, met de pijn, verlatenheid. 
Zo alleen, verwond, roept Hij: Mijn God, waarom verlaat U Mij? 
Zie wat Jezus heeft gedaan, in Zijn lijden heeft doorstaan. 
Zoveel liefde verwondert mij, niemand heeft zo lief als Hij. 
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Als de Heer Zijn leven geeft, vlucht de dag, de aarde beeft. 
Zelfs de dood verliest haar macht als Jezus roept: Het is volbracht! 
Waarlijk, Hij is Zoon van God, die voor ons gekruisigd wordt. 
Door Zijn wonden genezen wij, in Zijn dood maakt Hij ons vrij. 
 
Heel de schepping slaakt een zucht, zij ontwaakt, het duister vlucht. 
Jezus leeft, is opgestaan, Hij roept ons uit de dood vandaan. 
Juicht want Hij, mijn Here leeft, Hij die overwonnen heeft. 
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn. Nooit van God verlaten zijn. 
 
Juicht wat Hij, mijn Here leeft, Hij die ons de toekomst geeft. 
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn. Nooit van God verlaten zijn. 
 
5 De kaars wordt uitgeblazen voor alle mensen die macht en geweld 
misbruiken 
 
Het licht dooft waar mensen hun macht misbruiken om anderen te 
onderdrukken. Het licht dooft waar mensen geweld gebruiken om 
anderen te overheersen.  
 
‘Als geen mens meer weet’ 
Als geen mens meer weet hoe het verder moet, 
dan weet God het wel en Hij maakt het goed. 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Lucas 
 Hoofdstuk 23, vers 32 t/m 35 
Tegelijk met Jezus werden ook twee misdadigers weggebracht om gedood te 
worden. Op een heuvel die de Schedel heet, hingen de soldaten Jezus aan het kruis. 
Ook de misdadigers werden aan een kruis gehangen. Het kruis van Jezus stond 
tussen de twee andere kruisen in. 
Jezus zei: ‘Vader, vergeef de mensen die mij doden, want ze weten niet wat ze doen.’ 
De soldaten verdeelden de kleren van Jezus onder elkaar door erom te loten. En het 
volk stond ernaar te kijken. 
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Vergeving 
 
Gezang 182 couplet 4 en 5 
4 Alle leed hebt Gij geleden, Gij gedragen met geduld. 
Als een worm zijt Gij vertreden zonder schuld, om onze schuld, 
opdat wij door U verheven als verlosten zouden leven. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. 
 
5 Koning tot een spot getekend met een riet en doornenkroon, 
bij de moordenaars gerekend overstelpt met smaad en hoon, 
opdat naar uw welbehagen wij de kroon der ere dragen. 
Duizend, duizenmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. 
 
6 De kaars wordt uitgeblazen voor alle mensen die de dood in de ogen 
kijken 
 
Het licht dooft als het leven hier op aarde eindigt. Over de hele wereld 
zijn er mensen die weten dat ze gaan sterven, omdat ze ongeneselijk 
ziek zijn, omdat ze eten en drinken tekort komen, omdat ze bedreigd 
worden, omdat ze gehaat worden.  
 
‘Als geen mens meer weet’ 
Als geen mens meer weet hoe het verder moet, 
dan weet God het wel en Hij maakt het goed. 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Marcus 
 Hoofdstuk 15, vers 33 t/m 34 
Om twaalf uur ’s middags werd het opeens donker in het hele land. Drie uur lang 
bleef het donker. Toen, om drie uur ’s middags, riep Jezus luid: ‘Eloï, Eloï, lema 
sabachtani?’ Dat betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij alleen gelaten?’ 
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7 De kaars wordt uitgeblazen – het moet donker worden om daarna 
het licht te kunnen zien… 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Johannes  
 Hoofdstuk 19, vers 28 t/m 30 
Jezus wist dat zijn werk nu helemaal klaar was. Er was nog één ding dat moest 
gebeuren. Want dat stond al in de heilige boeken. Daarom zei Jezus: ‘Ik heb dorst.’ 
Er stond daar een vat met zure wijn. Iemand vulde een spons met wijn. Hij maakte 
de spons vast aan een lange tak, en stak die omhoog naar Jezus’ mond. Jezus dronk 
van de wijn, en zei: ‘Mijn werk is klaar.’ Toen boog hij zijn hoofd en stierf.  

 
Het licht dooft, want het Licht van de wereld sterft aan het kruis.  
 
De Paaskaars wordt gedoofd. 
 
Stilte 
 
Gebed 
 
Elb 171 Als alles duister is 
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… 
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Open je ogen 
 
In het donker van de nacht breekt er licht door. In de beklemmende 
stilte klinkt muziek. Open je ogen om het licht te zien, open je ogen om 
het nieuwe leven te zien, open je ogen en verwonder je.  
 
De kleuren in het liturgisch centrum worden verwisseld: het paars van 
het lijden en de inkeer maakt plaats voor stralend wit. 
 
Het licht van de Opstanding wordt ontstoken. 
 
Elb 171 ‘Als alles duister is’ 
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… 
 
Gebed 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Marcus 
 Hoofdstuk 15, vers 47 
Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Joses, zagen waar Jezus begraven werd. 
 
Psalm 121 couplet 1 
1 Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 
 
Doopgedachtenis 
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Gezang 195 couplet 4 en 5 
4 't Is goed, o Heer,  
Gij hoeft de eer  
van God niet meer te staven. 
Leggen wij ons bij U neer,  
in uw dood begraven. 
 
5 Hoe wonderlijk,  
uitzonderlijk –  
een sabbath is gekomen: 
eens voor al heeft Hij het juk  
van ons afgenomen. 
 
Moed, liefde, geloof 
Wat wil ik 
Terwijl ik roep in de stilte  
van de vroege nacht. 
Een antwoord? 
 
Dat is de vraag niet. 
 
De vraag is: 
Kan ik het antwoord aan? 
Ook als het klinkt als: 
“volg Mij!” 
 
Als er iets moet opstaan vannacht 
Is het onze moed om te doen als Hij. 
 
Als er iets moet opstaan 
is het onze wil Hem te volgen. 

 

Als er iets moet opstaan 
Is het ons geloof 
Dat de dood niet het laatste woord is. 
 
Als er iets nieuw moet zijn vannacht 
Is het onze liefde 
Geboren uit Hem 
Maar bestemd voor de wereld. 
 
Als er iets moet opstaan vannacht 
Is het mijn antwoord op: 
“heb je me lief?” 
 
En wee, als je “ja”zegt, 
Want het woord dat is opgestaan zegt: 
“oké, dat is goed, volg mij” 

 

Iona 40 couplet 1, 2 en 3 
1 Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 
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Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
zul je geven wat ik vind in jou en jij in Mij? 
 
2 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je ‘t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
3 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: “help mij” 
wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je mijn ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
Geloofsbelijdenis 
V God, wij belijden U als ons licht, ons Leven, 

ons einddoel, daarom zeggen wij: 
A God, ik zie uit naar dat Licht in de wereld, 

waarin samen geleefd en geleden wordt, 
waarin mensen elkaar tot steun zijn. 

V Ik zie uit naar dat Licht, omdat het mij beloofd is: 
de Vrede, het goede leven op aarde. 

A Ik geloof in het Licht  
van de Weg van Jezus, 
Uw Zoon, ons als voorbeeld gegeven. 

V Ik zie uit naar het Licht in een tijd dat vriendschap en liefde 
zullen overwinnen, overal. 

A Ik geloof in het Licht van Uw eeuwig Rijk,  
waar ik naar toe wil leven. 
Schenk mij daartoe Uw Licht en genade. 
Amen 
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Elb 185 couplet 4 
4 Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij. 
’t Zij ’t vreugd’ of droefheid schenkt, Hij is nabij.  
Hoe sterk ook satans macht, Jezus geeft licht en kracht 
ieder die Hem verwacht; Hij is nabij.  
 
Gebed en zegening 
 

Ik heb gehoord dat velen van jullie  
zitten te wachten op een wonder, 

een wonder dat ik, jullie God,  
de wereld zal redden. 

Hoe zal ik redden zonder jullie handen? 
Hoe zal ik rechtspreken zonder jullie stem? 

Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart? 
Vanaf de zevende dag  

heb ik alles uit handen gegeven. 
Heel mijn schepping en mijn wondermacht. 
Niet jullie, maar ik wacht nu op het wonder. 

 
Gezang 487 couplet 1 
1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 

Als je maar ziet wat er te zien valt. 
Als je maar niet vervreemdt, langzaam dichtslibt. 

Ogen heb je, ogen in je hoofd, ogen in je ziel. 
 

Als je je maar verwondert. 
Het licht, de bomen, alles had er ook niet kunnen zijn. 

Je verwondert. 
Zolang je je verwondert leef je, ben je mens. 
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uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Marcus 
 Hoofdstuk 16, vers 1 t/m 6 
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van 
Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week 
gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden 
tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 
Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel 
grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede 
jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U 
zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is 
niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. 
 
Wegzending en zegen 
 
Nlb 634 ‘U zij de glorie’ 
1 U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk lijden 
hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden 
tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
2 Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven 
in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven  
dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
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Open je hart 
 
Het is feest! Het graf is leeg – de dood is verslagen. Wie dit goede 
nieuws hoort, wordt uitgenodigd om zijn of haar hart daarvoor te 
openen, je wordt uitgenodigd om je te laten door het evangelie.  
 
Elb 131 couplet 1, 2, 3 en 6 
1 Nu is het pasen - Jezus leeft! 
Komt allen, sluit u aan - 
die onze dood verslagen heeft: de Heer is opgestaan! 
 
2 O blijf niet achter, aarzel niet, 
ga mee, de wereld door; 
Hij gaat door heel zijn rijksgebied ons zegevierend voor. 
 
3 Nu zal geen grens meer scheiding zijn, 
geen ras, geen kleur, geen taal, 
o landen, volken, groot en klein, Hij roept u allemaal! 
 
6 O hoor, de klokken luiden blij; 
komt allen, sluit u aan, 
dan zeggen, zingen, juichen wij de Heer is opgestaan! 
 
Elb 122 Daar juicht een toon 
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, 
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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. 
Die in ‘t geloof op Jezus ziet, 
Die vreest voor dood en helle niet! 
 
4 Want nu de Heer is opgestaan, 
Nu vangt het nieuwe leven aan, 
Een leven door zijn dood bereid, 
Een leven in zijn heerlijkheid. 
 
Welkom en mededelingen  
 
Voorbereiding – 7 kaarsen worden aangestoken 
 
Nlb 601 ‘Licht dat ons aanstoot’ 
1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, een voor een, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
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of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
3 Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Afronding 40dagenproject ‘Met open handen’ 
 
uit: De Bijbel, Het evangelie volgens Johannes 
 Hoofdstuk 20, vers 11 t/m 18 
Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar 
zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het 
voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. ‘Waarom huil je?’ 
vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze 
hem hebben neergelegd.’ Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar 
ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria 
dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan 
waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar: 
‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) ‘Houd me 
niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn 
broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie 
Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ Maria uit Magdala ging naar de 
leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen 
haar gezegd had. 
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Gebed 
 
‘Met open handen’ 
Met open handen laat ik weten wie ik ben, wat ik verwacht: 
God zal mensen niet vergeten, Hij geeft open handen kracht 
Om te geven en ontvangen om te delen in verlangen  
dat de toekomst op ons wacht. 
 
Met open handen laat je weten wie je bent, wat je verwacht: 
God zal mensen niet vergeten, open handen geeft Hij kracht. 
Om met blijdschap uit te dragen: Christus heeft de dood verslagen, 
morgenlicht verdrijft de nacht. 
 
Open je hart 
 
Elb 398 couplet 1, 2 en 5 
1 Handen heb je om te geven van je eigen overvloed  
en een hart om te vergeven wat een ander jou misdoet.  
Open je oren om te horen, open je hart voor iedereen.  
 
2 Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt  
en een hart om uit te zeggen wat een ander moed inspreekt.  
Open je oren om te horen, open je hart voor iedereen.  
 
5 Oren heb je om te horen naar de mens die vrede is  
en een hart om te geloven in een God die liefde is.  
Open je oren om te horen, open je hart voor iedereen. 
 
uit: De Bijbel, Handelingen van de apostelen  
 Hoofdstuk 4, vers 8 t/m 12 
Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten, 
nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons 
wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van 
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Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus 
Christus uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is 
opgewekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is 
weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen 
wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’ 
 
Opwekking 614 ‘Uw genade is mij genoeg’  
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
Met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon 
Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruizig hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon 
 
Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha 
Als de koning der Joden word Hij veracht 
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan 
als Hij roept 'Het is volbracht!' 
 
Refrein: Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 

Dat U het kruis voor ons droeg 
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer 
Uw genade is ons genoeg  

 
In het rijk van de dood is Hij neer gedaald 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan 
maar de steen van het graf is nu weg gehaald 
Jezus leeft! Hij is opgestaan! 
refrein 
 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid 
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid 
U bent Jezus de hoogste Heer 
refrein 
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Verkondiging 
 
Elb 125 ‘Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft’ 
Geprezen zij de Heer, 
die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost  
en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aard 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. 

 
Verdreven is de schaduw van de nacht. 
En wie Hem aanvaarden wil wordt eens veilig thuis gebracht. 
Voor Hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht. 
refrein 
 
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. 
refrein 
 
Gebed 
Heer God, geef ons een ‘ruim’ hart dat niet langer zelfgenoegzaam is 
maar naar anderen toe wil leven,  
mee-voelend met elke vreugde en mee-lijdend met elke pijn. 
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Heer God, geef ons een ‘eenvoudig’ hart dat ik me niet hoger acht 
dan de minste van de mensen,  
want ik weet hoe ikzelf uw barmhartigheid nodig heb. 
 
Heer, God, geef ons een ‘mild’ hart dat veel kan derven 
zodat anderen niets ontbreekt. 
Leer me mijn bestaan met anderen breken en delen. 
 
Heer God, geef ons een ‘vrij’ hart dat niet verstrikt raakt 
in kleine angsten en zorgen. 
Maak ons ontvankelijk voor de echte dingen van het leven. 
 
Heer God, geef ons een ‘trouw’ hart dat nooit iemand in de steek laat 
en het vooral opneemt 
voor hen die faalden, voor hen die misdeden. 
 
Heer God, geef ons een ‘vergevend’ hart dat geen kwaad aanrekent 
en nooit weerwraak neemt. 
Help ons steeds ten volle te vergeven en te vergeten. 
 
Heer God, geef ons een ‘gelovig’ hart dat weet dat Gij ons nabij zijt, 
dat Gij ‘uw hand op mijn schouder legt’ 
en in al mijn zwakheid mijn sterkte blijft. 
 
Heer God, geef ons een ‘hoopvol’ hart dat ook in diepe duisternis gelooft 
dat het licht doorbreekt en dat de toekomst goed wordt.  
 
Inzameling van de gaven 
 
Elb 132 couplet 1 en 3 ‘U zij de glorie’ 
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. 
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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. 
 
Wegzending en zegen 
 
Antwoord:  U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 
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