
        

WITTE DONDERDAG 14 APRIL  
 
19.30 uur De Schutse 
Ouderling van dienst: Freda van Ooik;  
Diaken van dienst: Anke Groen;  
Lector: Djoke Heddema;  
Organist: Berdi Bos;  
Kerk TV Mirjam Douma 
Viering Heilig Avondmaal;  
Collecten: 1.Voedselbank; 2. Kerkbeheer;  
 
De eerste dagen van deze Stille Week waren we 
welkom. Het kruis stond op het kerkplein. De 
klaagmuur bij de schikking. We mochten 
gebedsintenties inleveren. Alles in dienst van meer 
betrokkenheid bij deze Stille Week. Op de 
achtergrond staat de onrust in de wereld. Onze 
Oekraïense gasten zijn de zichtbare getuigen die ons 
herinneren aan zich wat aan de randen van Europa 
voltrekt. 
 
orgelspel 
 
Het binnendragen van het Kruis 
 
Welkom en mededelingen 
  
stilte 
 
Onze hulp & Groet  
 
Zingen Psalm 67: 1, 2, 3 
67:1 
God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
67:2 
De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al tezaam! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwe naam. 
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 
67:3 
De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 
 
Gebed 
 
 

 
In de Bijbel lezen we deze avond Johannes 13,  
de Voetwassing 
 
131 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. 2Jezus en zijn 
leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had 
intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe 
aangezet om Jezus uit te leveren. 3 Jezus, die wist 
dat de Vader Hem alle macht had gegeven en 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 5en 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. 6Toen Hij bij Simon Petrus 
kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, 
Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat Ik doe, begrijp je nu 
nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8‘O nee,’ 
zei Petrus, ‘míjn voeten zult U niet wassen, nooit!’ 
Jezus zei: ‘Als Ik ze niet mag wassen, kun je niet bij 
Mij horen.’ 9‘Dan niet alleen mijn voeten, Heer,’ 
antwoordde Simon Petrus, ‘maar ook mijn handen en 
mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft 
hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al 
helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet 
allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie Hem zou uitleveren, 
daarom zei Hij dat ze niet allemaal rein waren. 
12Toen Hij hun voeten gewassen had, deed Hij zijn 
bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. 
‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?’ vroeg 
Hij. 13‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen 
Mij, en terecht, want dat ben Ik ook. 14 Als Ik, jullie 
Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet 
je ook elkaars voeten wassen. 15Ik heb een voorbeeld 
gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie 
ook doen. 16 Werkelijk, Ik verzeker jullie, een slaaf is 
niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet 
meer dan wie hem zendt. 17Je zult gelukkig zijn als je 
dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. 
 
stilte  
 
Zandtovenaar Witte Donderdag  
https://www.youtube.com/watch?v=8cR1y8UWHVo 
 
Overdenking 
  
Lied Sela Aan Uw tafel 
https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI  
U nodigt mij aan tafel 
Om dicht bij U te zijn 
Te proeven van het leven 
Dat U deelt door brood en wijn 
U leidt mij in de stilte 
Ik volg U met ontzag 
Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag 
 
 
  
 

Liturgie op de viering van Witte Donderdag 14 april, 

Goede Vrijdag 15 april, Stille Zaterdag 16 april  2022 

https://www.youtube.com/watch?v=8cR1y8UWHVo
https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI


   

 

  

 
Vandaag breken we de matses, het ongedesemde 
brood; 
Paulus zegt: 
17 Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, 
één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene 
brood. 
Het brood dat wij breken laat ons toch delen in het 
lichaam van Christus! 
 
bij het uitgieten van de wijn; Paulus zegt: 
1 Kor 10: 16 De beker waarvoor wij God loven en 
danken, laat ons toch delen in het bloed van Christus. 
 
“Lichaam van Christus”.  
 
“Vrucht van het nieuwe Koninkrijk”.  
 
Dankgebed   
 
Slotlied uit Psalm 31  
7. 
Doe mij genadig weer aanschouwen  
uw liefelijk gelaat,-  
ik ben ten einde raad.  
Wek in mijn ziel een nieuw vertrouwen.  
Hoe is mijn moed geslonken,  
het hart is mij ontzonken. 
12. 
Maar ik vertrouw op U, mijn tijden,  
o Heer, zijn in uw hand;  
maak mij dan niet te schand!  
Ach, kom mij uit de hand bevrijden  
van wie, op mij verbolgen,  
mij totterdood vervolgen. 
 
In het Evangelie van Lucas lezen wij:  
Lucas 22 

Jezus gevangengenomen en verloochend 
39 Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de 
Olijfberg. De leerlingen volgden Hem. 40Toen Hij daar 
was aangekomen, zei Hij tegen hen: ‘Bid dat jullie niet 
in beproeving komen.’ 41En Hij liep bij hen weg, tot 
ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer 
om te bidden. Hij bad: 42 ‘Vader, als U het wilt, neem 
dan deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat Ik wil, 
maar wat U wilt gebeuren.’ 43Uit de hemel verscheen 
Hem een engel om Hem kracht te geven. 44Hij werd 
overvallen door doodsangst en bad nog vuriger; zijn 
zweet viel in grote druppels als bloed op de 
grond. 45Toen Hij na zijn gebed opstond en terugliep 
naar de leerlingen, zag Hij dat ze van verdriet in slaap 
waren gevallen, 46en Hij zei tegen hen: ‘Waarom 
slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving 
komen.’ 
47 Terwijl Hij nog sprak, kwam er opeens een horde 
mensen aan. Voorop liep de man die Judas heette, 
een van de twaalf; hij ging naar Jezus toe om Hem te 
kussen. 
 
Vg De nacht van verraad komt ….  
 

We verlaten de kerk in stilte   
  
 
 

 

 
U ziet mijn hart en leven 
De onrust die verward 
Mijn onbesproken vragen 
Die er leven in mijn hart 
U kent al mijn gedachten 
Verbergen kan niet meer 
In vertrouwen leg ik alles voor U neer 
 
De beker in Uw handen 
Neem ik vol liefde aan 
Uit handen die verwond zijn 
Waarin de tekens staan 
Geen woorden meer van oordeel 
Genade onverdiend 
Die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien 
 
U deelt met mij de maaltijd 
Reikt mij verzoening aan 
Uw liefde is nog groter 
Dan de schuld die is voldaan 
U toont mij Uw genade 
Die werkzaam is in mij: 
Door de kracht van Uw genade ben ik vrij 
 
Inleidende woorden op de gemeenschap met 
onze Heer in brood en wijn 

U hebt uw handen vuil gemaakt 
aan onze voeten, 
wij overwegen nog 
of wij wel samen aan één tafel zullen gaan. 

 
Breng ons te binnen 
het gebroken brood, 
het geheim van het graan, 
het geeft zich aan de aarde, 
sterft, 
breekt uit in leven. 

 
En laat ons niet ontgaan 
de klare wijn 
van uw woorden, 
maak ons tot ranken 
aan U, wijnstok van liefde. 
Wij zijn maar vluchtige mensen, 
laat ons weer wonen 
onder één dak, 
breng ons weer thuis bij U aan tafel. 

Jaap Zijlstra 
 
Orgelspel 
 
Het weghalen van het kleed  
 
Laten wij opstaan van onze plaatsen en samen 
een kring vormen (mensen die niet zo lang kunnen 
staan mogen best een stoel naar zich toetrekken)  
 
Wij bidden samen 
  
uitlopend op het gezamenlijk en hardop  
uitgesproken Onze Vader  
  
 
 

 



          

  GOEDE VRIJDAG 15 APRIL  
 
19.30 uur De Schutse 
Ouderling van dienst: Jasper Stimm  
Diaken van dienst: Erwin van Beem;  
Lector: Trijnie Profijt  
Kerk TV Harko Rutgers 
Organist: Hylke van der Heide  
Collecten: Geen 
 
we komen in een Stille Kerk 
 
de Paaskaars brandt  
 
Gebed op deze Goede Vrijdag 
 
Lied NLB Lied 558: 1, 2, 3, 4, 5. 
1. 
Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 
2. 
Heer, om uw zachtmoedigheid, 
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. 
3. 
Om de zalving door een vrouw, 
vreugde-olie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison. 
4. 
Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison. 
5. 
Here, om uw bloedig zweet, 
als Ge alleen de wijnpers treedt, 
om de kelk vol bitter leed, 
Kyrie eleison. 
 
Vg:  
Nadat de Heer Zijn goedheid in de Maaltijd 
deelde,….. We luisteren en kijken naar de 
zandtovenaar: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZwbzE33UwHE 
 
In de Bijbel lezen we: 
Een groep mannen komt Jezus gevangennemen 
Terwijl Jezus zich in de steek gelaten voelde en 
banger en banger werd, kwam er een groep mensen 
aan. Judas, één van de twaalf leerlingen, liep 
voorop. Hij ging naar Jezus toe en groette hem met 
een kus. Maar Jezus zei: “Judas, verraad je de 
Mensenzoon met een kus?” 
Toen de leerlingen begrepen wat er ging gebeuren, 
vroegen ze: “Heer, moeten we onze zwaarden 
pakken?”. En één van de leerlingen pakte zijn 
zwaard en sloeg de knecht van de hogepriester . Hij 
sloeg zijn rechteroor eraf. Maar Jezus zei: “Stop! Dat 
is genoeg!” En hij pakte het oor en maakte de man 
weer beter.  

  

 
 

 
Er waren priesters, tempelofficieren en leiders van het 
volk meegekomen om Jezus gevangen te nemen. 
Jezus zei tegen hen: “Jullie zijn hier gekomen met 
zwaarden en stokken. Alsof ik een gevaarlijke 
misdadiger ben! Elke dag was ik bij jullie in de tempel, 
maar daar hebben jullie mij niet gevangen genomen. 
Maar nu is dan het moment gekomen waarop jullie 
gewacht hebben. Nu laat de duisternis haar macht 
zien.  
 
Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet kent 
De mannen grepen Jezus vast en brachten hem naar 
het huis van de hogepriester. Petrus liep op een 
afstand achter hen aan. Toen maakten de mannen een 
vuur op de binnenplaats van het huis en gingen 
eromheen zitten. Petrus ging bij hen zitten. 
 
Opnieuw kijken we en luisteren we naar de 
zandtovenaar.  
https://www.youtube.com/watch?v=Qki3ITQhtOI  
 
Vg 
Laat het stil worden om ons heen. 
Laat het stil worden in ons zelf 
 
Doven van de Paaskaars 
 alle lichten doven 
 
Over blijft een klein brandend kaarsje in de schikking. 
Teken van Gods blijvende genade en …   
 
stilte  
  
Samenzang Gezang 178/NLB 558: 6, 7, 8, 9, 10 
6. 
Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 
7. 
Om het woord van godlijk recht 
dat Gij tot uw rechters zegt, 
zelf hebt Ge uw geding beslecht, 
Kyrie eleison. 
8. 
Om de doornen van uw kroon, 
om de geesling en de hoon, 
roepen wij, o Mensenzoon, 
Kyrie eleison. 
9. 
Om uw kruis, Heer, bidden wij, 
om de speerstoot in uw zij, 
ga aan onze schuld voorbij, 
Kyrie eleison. 
10. 
Heer, om uw vijf wonden rood, 
om uw onverdiende dood, 
smeken wij in onze nood, 
Kyrie eleison. 
 
orgel blijft spelen 
  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwbzE33UwHE
https://www.youtube.com/watch?v=Qki3ITQhtOI


         

  
 
Vg: 
Ieder mens worstelt. Soms zou je het zo graag bij 
God, aan de voet van het kruis willen leggen. 
Er staat en mand met steentje om juist dat aan de 
voet van het kruis neer te leggen. 
 
Nadat we terug zijn op onze plaatsen spreken we 
de gebedsintenties voor God uit.  
Zeven x klinkt  
“Zo bidden wij, Heer, met heel Uw kerk” 
zegen x zingen we: 
“Kyrië Kyrië Kyrië eleison”. 
en zeven x steken we een kaars aan dat Gods Licht 
over heel de schepping mag schijnen. 
 
We lezen in het Evangelie: 
De Romeinse officier had gezien wat er gebeurde en 
hij eerde God. Hij zei: “Geen twijfel mogelijk! Die 
man hoorde bij God!” En alle mensen die waren 
komen kijken, gingen huilend weer naar huis. 
De leerlingen van Jezus stonden een eind verderop 
te kijken. Ze stonden bij de vrouwen uit Galilea die 
met Jezus meegekomen waren. 
 
Josef begraaft het lichaam van Jezus. 
Er was in Jeruzalem een man die Josef heette. Hij 
kwam uit de Joodse stad Arimatea en hij hoorde bij 
de Joodse leiders. Maar hij vond het niet goed wat 
ze met Jezus gedaan hebben. Josef was een goede 
en eerlijke man. En hij geloofde dat Gods nieuwe 
wereld snel zou komen. 
Josef ging naar Pilatus en vroeg of hij het lichaam 
van jezus mee mocht nemen. Daarna haalde hij 
Jezus’ lichaam van het kruis af en deed er een doek 
omheen. Hij legde het lichaam in ene nieuw en leeg 
graf. het graf was uitgehakt in een rots. Dat 
gebeurde allemaal op vrijdag, vlak voordat de sabbat 
zou beginnen. 
De vrouwen uit Galilea die met Jezus meegekomen 
waren, volgden Josef. En ze zagen het graf waar 
Jezus neergelegd was. Toen gingen ze terug naar 
Jeruzalem om kruiden en olie met een lekkere geur 
klaar te maken.  

 
 

 

 
We zingen Gezang 195  
1.  
Nu valt de nacht. 
Het is volbracht: 
de Heer heeft heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht 
in Gods hand gegeven. 
2. 
De wereld gaf 
Hem slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf 
en zijn leven sterven. 
3.  
Hoe slaapt Gij nu, 
die men zo ruw 
aan 't kruishout heeft gehangen. 
Starre rotsen houden U, 
rots des heils, gevangen. 
 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 sabbat is gekomen: 
eens voor al heeft Hij het juk  
van ons afgenomen. 
 
We verlaten de donkere kerk in stilte 
 

 
 
  
 

 



            

           

  

STILLE ZATERDAG 16 APRIL  
 
22.00 uur De Schutse 
Ouderling van dienst: Jan Hofsteenge;  
Diaken van dienst: Jo Lonsain 
Lector: Thea Vogelzang;  
Organist: Berdi Bos 
Collecten: 1. Wilde Ganzen; 2. Open kerkactiviteiten. 
Kerk TV Hieke Klein / Trijnie Profijt 
 
we komen een stille en donkere kerk binnen 
en ontvangen ene kaars voor straks 
 
Vg leest Psalm 6  

2 HEER, straf mij niet in uw woede, 
tuchtig mij niet in uw toorn. 
3 Heb erbarmen, HEER, want ik kwijn weg. 
Genees mij, HEER, ik ben doodsbang, 
4ik vrees voor mijn leven. 
Hoe lang, HEER, moet ik nog wachten? 
5 Keer terug, HEER, spaar toch mijn leven, 
toon mij uw trouw en red mij. 
6 Want doden noemen uw naam niet meer, 
wie in het dodenrijk kan U nog loven? 

 
stilte  
 
Gebed voor de Paasnacht  
 
orgel speelt  
 
Vg:   
Hoe zullen ze zich gevoeld hebben toen ze terug 
kwamen van het graf? 
 
Samenzang “In het begin lag de aarde verloren ..”  
NLB Lied 162 
162:1 
In het begin lag de aarde verloren 
in het begin in de duisternis; 
God sprak zijn woord en het licht werd geboren, 
’t licht dat vandaag onze dag nog is. 
162:2 
In het begin zijn de wolken en luchten, 
in het begin is de hemel ontstaan. 
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten: 
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan. 
162:3 
In het begin is de aarde gekomen, 
in het begin uit de diepte der zee. 
In het begin kwam het gras en de bomen, 
bloeiden de bloemen en graasde 't vee. 
162:4 
In het begin zijn de sterren gaan branden, 
in het begin kwam de zon en d' maan. 
Boven het land en de zee en de stranden 
wijzen zij wegen en tijden aan. 
162:5 
In het begin kwamen vogels gevlogen, 
in het begin werd hun lied al gehoord. 
Vissen in ’t water, wat leeft op het droge: 
God schiep de dieren, elk naar hun soort. 

 
162:6 
In het begin riep God mensen tot leven, 
in het begin was het woord in hun mond. 
Wat was het goed om op aarde te wonen, 
wat was God blij dat de wereld bestond. 
 
Vg Nu Gods Kostbaarste gedood is …  

 
We luisteren naar het verhaal over Noach  
 
We zingen Gezang 337 
1.  
Het water van de grote vloed 
en van de zee zo rood als bloed, 
dat is de aardse moederschoot, 
dat is de diepte van de dood. 
2. 
Want al het water wast niet af, 
dat wij verzinken in dit graf, 
tenzij de duif die nederdaalt 
ons uit den hoge vrede haalt. 
3. 
Tot ondergang zijn wij gedoemd, 
als God ons niet bij name noemt, 
maar God zij dank, Hij doet ons gaan 
door 't water van de doodsjordaan. 
 
Vg 
We zien de mensen in de schuilkelders. 
We horen van dood en nog eens dood. 
 
Ezechiël ziet een dal vol dode beenderen 
 
We zingen staande NLB Lied 601:  
Licht dat ons aanstoot in de morgen  
601:1 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, 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. 
601:2 
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 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
601:3 
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. 
 
 
 



          

           
 
Lof op het Licht / INTOCHT VAN HET LICHT 
 

 
De nieuwe Paaskaars wordt brandend binnen 
gebracht 
 
Diaken: Christus, gisteren en heden, 
                 Begin en Einde – Alfa en Omega 
                 Hem behoren tijd en eeuwigheid, 
                   heerlijkheid en heerschappij, 
                   in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
De nieuwe Paaskaars op de kandelaar 
 
Bij de vlam op de Paaskaars  
Vg Het Licht van Christus  

- die in heerlijkheid verrezen is -,  
          moge de duisternis uit ons leven verdrijven. 
          De nacht is voorbijgegaan, 
          de dag is aangebroken 
          de zon der gerechtigheid gaat over ons op.  
          Amen. 
 
De liturgie kaars wordt aangestoken aan de 
Paaskaars door de ouderling v dienst  
 
We zingen Psalm 118: 8, 9  
8 
De steen, dien door de tempelbouwers 
verachtlijk 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. 
9. 
Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zeegnen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam 
 
Vg:  
Dit is de nacht 
die heel de aarde rond 
gevierd wordt als de nacht van bevrijding 
uit het duister van de kwade machten 
 
Gebed  

Doopgedachtenis 
 We gieten water in de doopschaal  
 
Nadat het water uitgegoten is, Psalm 42: 1, 7 
1. 
Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
7. 
Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
 
Hernieuwing doopbelofte (staande): 

 
Onze gebeden + Het “Onze Vader”,  
 
“Zeg het aan allen dat Hij leeft” (Mel: NLB 642)  
1.  
Zeg het aan ieder dat Hij leeft, 
en - waarlijk opgestaan! - 
temidden van de mensen leeft 
om zo ons voor te gaan. 
2. 
Laat allen weten, geef het door: 
dit hoopvol nieuw bericht, 
hoe Hij een hemels koninkrijk 
op heel de aarde sticht. 
3. 
Een wereld in dit nieuwe licht 
is ons beloofde land. 
De goede aarde wordt voltooid, 
ontvangen uit Zijn hand.

 
Zegen  
 
NLB Lied 431c Amen, amen, amen.  
   
 
 
 
 
 


