Palmpasen, stille week en Paaszondag 2020

Om aan de behoeft van velen tegemoet te komen, heeft ds. Tia Braam dit
boekje samengesteld, zodat ieder op zijn manier toch deze dagen kan beleven
en ervaren. Doordat velen dit doen, kan het een gevoel van saamhorigheid
geven, juist nu we de kerkdiensten en elkaar daarbij moeten missen!
Om het helemaal te volgen, hebt u uw Bijbel en liedboek erbij nodig.
En twee kaarsen, de ene die eerst brandt en een nieuwe die u op Stille
zaterdag aan kunt steken.
Hervormde kerken van Diever en Dwingeloo

2

PALMPASEN

Onze hulp:
Onze hulp is naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk dat Zijn hand begon.
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Drempelgebed:
Kom tot ons God,
naar U gaat ons verlangen uit.
Wek op uw kracht
en schep nieuwe adem!
Kom tot ons God!
Dat Gij ons raakt
met de hartslag van uw liefde
en ons geneest
met de gloed van uw genade.
Kom tot ons God!
Dat Gij ons draagt
op de vleugels van uw vrede
en nog ons voorgaat
met de vonken van uw licht
Kom tot ons God!
Dat Gij ons bouwt
tot een hechte stad van recht
doe ons weer wonen
in de weelde van uw zegen
Amen

Zingen, 435: 1,2 Hef op uw hoofden poorten wijs…

Lezing, Mattheus 21 : 1-11

Zingen, 435: 3,4 Gezegend was het land de stad….
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Palmpasen

De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede
Week is Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk
viert dan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Op de drempel van het Paasfeest
wordt herdacht dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, zegevierend door een
jubelende menigte werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor hem met
de takken van palmbomen.
De stokken hebben de vorm van een kruisje en zijn versierd met groene
takjes, snoepjes, eitjes en andere lekkernijen. Bovenop wordt een broodje in
de vorm van een haantje gestoken.
Overdenking:
Palmzondag, het lijkt zo feestelijk allemaal, het is het niet.
Palmzondag, de eerste dag van de stille week. De ure is gekomen. Jezus zal
gevangen genomen worden en sterven. Sterven als een misdadiger aan een
kruis. Zo deden de Romeinen dat met oproerkraaiers. Wat lastig is moet uit
de weg geruimd.
Wat de Romeinen niet wisten is, dat weliswaar Jezus ure gekomen is, maar
dat het uiteindelijk niet het ure van de dood, maar van de verheerlijking zal
zijn! Ze kunnen Jezus’ lichaam wel doden, de kiem van leven, de kiem van
liefde, het werkelijke waar het om gaat, kunnen ze niet doden.
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Want Gods liefde zal blijven leven. Gods liefde, Gods bevrijding is niet kapot
te krijgen.
Palmzondag, de eerste dag van de goede, de stille week. Wat noemen we
goed? Wat maakt ons stil?
Het is de week die ook ons meeneemt naar Jeruzalem, toen en nu.
Het is de week die ons opnieuw tot getuigen maakt. Die ons oog in oog brengt
met Hem en dus met onszelf.
Biedt het mogelijkheden om in het reine te komen? Biedt het een
mogelijkheid tot delen, tot delen van wat ons gegeven is? De graankorrel moet
eerst in de aarde vallen en worden opgeofferd, moet sterven.
De intocht in Jeruzalem was als de val van de graankorrel in de vore.
Palmpasen. Vandaag Hosanna, morgen weg met het Hem. De ure is gekomen……
Hosanna, soms is het nodig om tegen alle ellende in te blijven juichen en
roepen: “Hosanna, Hosanna, de Zoon van David, gezegend is Hij die komt in de
naam van de Heer!”
Hosanna juichen, omdat je het niet laten kunt. Blijven roepen om die God,
opdat hij hoort en komt en ons zal bevrijden!
Amen
Zingen, 575: 6 Dank zij U, o Heer des levens….
Gebeden:
Op de lange weg van ons leven, o God, hopen we op uw land van belofte.
Als we gaan door donkere dalen, als ook voor ons geldt: vandaag Hosanna,
morgen weg met hem.
Als mensen ons in de steek laten, als we duizend doden sterven… Houdt U ons
dan staande, wilt U ons behoeden? Ga met ons God, de goede week in.
Wees met zieken en gezonden, ouderen en jongeren. Wees met alles wat
kwetsbaar is.
Doe ons geloven dat in alle leven een kracht zit, Uw levenskracht.
Levenskracht die sterker is dan lijden en dood.
Geef dat we in de goede week die komt, dat we ruimte maken in ons hart voor
U en anderen, dat we opnieuw tot getuigen mogen worden, dat we met U,
onszelf en elkaar in het reine komen.
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God help ons, en laat ons blijven geloven op uw bevrijding.
Wees met deze onrustige wereld, wees een licht voor wie in het duister tast,
een toevlucht voor eenzamen.
Laat de dood, die laatste uiterste vijand, niet het laatste woord hebben!
Wees God, een bodem onder onze voeten, een dak boven ons hoofd, een steun
in onze rug, een gids op ons pad.
Amen.
Zingen, 552: 1,2,3 Dit is een dag van zingen….
Zegen:
De Heer zegene en Hij behoede U,
de Heer doe Zijn aangezicht over u lichten
en is u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede!
Amen
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Witte Donderdag

Leonardo da Vinci (1452-1519) - The Last Supper (1495-1498)…
Onze hulp:
Onze hulp is naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk dat Zijn hand begon.
Zingen, psalm 116: 1,2,8 God heb ik lief……
Kyriegebed:
God wil naar ons horen als we bidden voor zoveel, dat in onze wereld om te
huilen is. Mensonwaardige en niet te harden ontwikkelingen. Raak ons aan!
Kyrie-e-leison, wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de dood
vandaan!
Wij bidden voor onze samenleving die zo onherbergzaam is geworden. Het valt
mensen moeilijk om zich aan afspraken te houden en het individualisme en
egoïsme steekt de kop op. God wees zelf het hart van ons bestaan!
Kyrie-e-leison, wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de dood
vandaan!
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God we bidden voor onze gemeente, voor allen, waar ook ter wereld, voor
onszelf. We zoeken naar houvast en geloof en zoeken angstvallig naar een
levensweg.
Kyrie-e-leison, wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de dood
vandaan!
Lezing uit het Oude Testament: Exodus 12: 15-20
Zingen, psalm 8 1: 5,8 Jubelt God ter eer…..
Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 13: 1-15
Zingen, psalm 81: 9,11 Leef uit mijn verbond…..
Overweging:
Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?
Deze vraag stelt het jongste kind in een Joodse familie aan tafel tijdens de
Seidermaaltijd, aan het begin van hun paasfeest.
En dan begint de gastheer te vertellen: “Slaven waren wij, slaven van Farao in
Egypte. Maar de Eeuwige onze God deed ons uitgaan door zijn machtige arm,
door zijn gestrekte arm. En als de Heilige - Hij zij geprezen - onze
voorouders niet had doen uittrekken, weg van dat land, dan zouden onze
kinderen en kindskinderen, dan zouden wij allen nog onderworpen gebleven
zijn. Farao nog altijd hebben gediend…. En dat doen we juist niet! Vrije
mensen mogen we zijn, want God heeft ons uitgeleid en verlost. Exodus,
uittocht weg uit de angst, weg uit de ellende!”
Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?
Wie zou er op die avond in de bovenzaal van het Laatste Avondmaal deze
vraag hebben gesteld? Wie was de jongste leerling van Jezus? De evangeliën
berichten ons er niet over.
Maar dat die vraag gesteld is en dat de gastheer – Jezus - de verhalen van
vroeger heeft verteld, daaraan hoeven we niet te twijfelen.
Jezus heeft hun verteld van die uittocht, die bevrijding uit angst en ellende.
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En op deze avond kreeg het verhaal wel een heel bijzondere lading, want
iedere aanwezige wist, hoe spannend het de afgelopen dagen en weken
geweest was.
Iedereen loerde op hun Meester. Farizeeën en Schriftgeleerden wilden Hem
uit de weg ruimen. Hij was zijn leven niet meer zeker, ja zelfs niet in zijn
eigen vriendenkring.
En in die spanning doet Jezus iets wat volstrekt ongehoord is.
Tijdens de maaltijd legt Jezus zijn bovenkleed af en begint de voeten van zijn
leerlingen te wassen. Dat was slavenwerk, vernederend slavenwerk.
Petrus heeft daar commentaar op, maar het antwoord van Jezus is:
“Als ik jouw voeten niet mag wassen, hoor je niet bij Mij, dan heb je geen deel
aan mij.”
En zo wast Jezus zijn leerlingen de voeten. Zo zet Hij hun wereld op zijn kop
zoals Hij in feite altijd al gedaan had. Met de voetwassing doorbreekt Jezus
een patroon. Het gaat niet om willen heersen, maar om willen dienen. Niet om
het recht van de sterkste, maar juist om zwakken te helpen. Niet het
eigenbelang, maar om dat van een ander te dienen. Niet terug vechten maar
de wang toe keren. Niet alleen goed zijn voor vrienden maar ook voor anderen.
En het gaat zelfs nog dieper: Als Jezus de voeten van Judas wast, brengt Hij
in praktijk: Heb je vijanden lief!
Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?
Op Witte donderdag horen we het verhaal over een hele diepe liefde,
horen we over Gods bevrijdende liefde, over een eindeloze bevrijdende liefde
voor ons allemaal, voor vandaag, voor morgen, voor alle dagen die nog komen,
tot in eeuwigheid. Amen.
Zingen: 791: 1,3,4,6, Liefde eenmaal uitgesproken
Op Witte Donderdag vieren we gebruikelijk het Heilig avondmaal met elkaar,
nu gaat dat door het coronavirus niet. Wel kunnen we in gedachten bij elkaar
zijn:
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God houdt van ons, van mij en Hij zegt:
Kom bij mij, als het je allemaal teveel is en je moe bent en bang.
Ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg en leer van mij.
Want ik ben vriendelijk en vind mezelf niet de belangrijkste.
Bij Mij zul je werkelijk rust vinden…..!
Mijn vrede geef ik je!
Zingen, 405: 4 Heilig , heilig, heilig
Wij danken U God, voor Jezus uw zoon. Hij heeft op aarde tussen ons geleefd
en Hij heeft laten zien wie U bent. Hoeveel U van ons houdt.
Hij heeft ons geleerd om de armen te helpen. Hij heeft ons laten zien wat
onrecht is en dat wij ons daartegen moeten verzetten. Hij troostte mensen
als zij verdriet hadden en dat moeten wij doen, net als Hij.
Wie verstoten was en geen familie had heeft Hij omarmd. Wij danken U God
voor de mensen die u ons gegeven hebt, om ons lief te hebben en voor ons te
zorgen.
We danken voor alle dokteren en verpleegkundigen, voor allen die ons in deze
barre donkere tijd helpen en nabij zijn.
Al ons verdriet en angst brengen we bij U als we de woorden zeggen die Jezus
ons leerde:
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
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Lezen uit het Nieuwe Testament: Mattheus 26: 30 en 36-38
Zingen, lied 247: 1,2,3 Blijf mij nabij
Zingen, lied 598: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit
meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
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Goede vrijdag

Witte kruiziging (schilderij Marc Chagall 1887 – 1958)

Zingen, psalm 22: 1,8 Mijn God, mijn God waarom verlaat Gij mij
Lezen: psalm 22
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Het lijdensevangelie:
Johnnes: 18: 1-11
Zingen, 536: 1,2,3,4 Alles wat over ons geschreven is…..
Johannes: 18: 12-27
Zingen, 547a: Laten wij dan bidden in dit aardse dal. Kyrie-e-leison, wees met
ons begaan
Johannes: 18: 28 tot 19 : 3
Zingen, 558: 1,6,8 Jezus, om uw lijdden groot….
Johannes: 19: 4-16
Zingen, 575: 1,2,4,5 Jezus leven van ons leven…..
Johannes: 19: 17-30
-

In de kerk zou nu de kaars gedoofd worden
en er zou een moment van stilte zijn

Johannes: 19: 38-42
Zingen, 590: 1,2,3,4 Nu valt de nacht….
Gebed:
Bij U God, schuilen wij in het onbarmhartige donker van deze dag.
Hoor ons en blijf niet ver van ons. Hoor ons en kom ons te hulp
U bent immers de grond van ons vertrouwen.
En nu wij het afschied van Jezus’ aardse leven gedenken…
Bevelen wij ook ons eigen leven in uw handen.
We bidden voor hen die door het coronavirus zwarte dagen moeten
doormaken. Voor mensen die niet weten hoe ze verder moeten leven, mag er
toch een morgen gloren!
Wij bidden voor politici en bestuurders, om wijsheid en mededogen.
God, geef ons kracht om verder te gaan!
Amen
Zingen, 575: 6 Dank zij U, o Heer des levens…….
-

Heel mooi past hierbij het luisteren naar de Mattheus Passion ..
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Stille zaterdag, Paaswake

-

In de kerk zou nog geen kaars branden

Een Paaswake houden zou eigenlijk moeten duren totdat het morgenlicht
doorbreekt …. want dan is het pas Pasen, na een doorwaakte nacht…
Een Paaswake houden is een uniek gebeuren. In het donker van de nacht wordt
de nieuwe Paaskaar aangestoken.
Je kunt hardop zeggen:
Er is - soms tegen alle hoop of verwachting in - een verrassend nieuw leven
mogelijk, over de dood heen en daarmee over alle dode punten in ons leven.
Kom laat je aanstoten door Gods Licht. Wees en nieuw mens en LEEF!
Kyriegebed:
Heer, wij zijn op weg door water en woestijn.
Morgen bij het daglicht zal het Pasen zijn.
Maar de nacht is donker en wij zijn bang en moe.
Een vertrapte aarde roept naar de hemel toe:
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Tekst: Wim van der Zee
Zingen, lied 601: 1,2,3 Licht dat ons aanstoot in de morgen
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Lezing: Marcus 16:1-8
Overdenking:
Als het nog donker is gaan de vrouwen op pad, vanaf Jeruzalem is het een half
uur lopen naar de het graf van Arimathea.
Daar gaan ze, met balsem en de parfum in de tas, op weg naar het graf van
hun geliefde Heer. Geen gemakkelijke gang. Ze hebben vast de dag met grote
zorg tegemoet gezien, maar als een knipoog van God breekt op deze vroege
morgen de zon door.
We lezen: Het was heel vroeg in de ochtend, de zon kwam net op.
De nieuwe dag is begonnen met zonneschijn.
Je zou het DE NIEUWE DAG met hoofdletters kunnen noemen.
Want het is niet zomaar een morgen, het is PAASMORGEN, de ochtend
waarop de nieuwe wereld begint.
Was er op Goede vrijdag midden op de dag nog 3 uur duisternis,
nu trekt IEMAND de gordijnen open en zegt: Er zij licht!
Het licht verbindt zich met de woorden van Jezus toen hij zei :
“Ik ben het licht der wereld”.
Jezus is opgestaan! Dat is het nieuws wat die dag tot – DE MORGEN - van de
wereld maakt. Want op die ochtend begint er iets nieuws, iets wat in de
wereld ongehoord is.
Die blijde boodschap rolt vanaf die Paasmorgen de wereldgeschiedenis in.
Het verandert de tijd en de wereld. De zon trekt zijn paasjubel over de
wereld en overal waar de zon opkomt klinkt: Halleluja, de Heer is opgestaan!
De zon kwam op, alles verandert, de zon geeft kleur en warmte.
Jezus opstanding geeft licht op de aarde, kleur aan de wereld, warmte aan
ons leven.
Of de vrouwen bij het graf elkaar op de zonsopgang hebben gewezen is de
vraag, daarvoor waren ze te veel bezig met zichzelf.
Maar wat voor hen geldt, geldt voor ons, zij, en ook wij mogen het licht van de
opgestane Heer leren zien! Het zal hen, het zal ons, leven veranderen.
De trouwe vrouwen worden tot getuigen. Het graf is leeg. De dood is
overwonnen.
We gaan het feest van de opstanding vieren.
Het licht, het licht, is in ons leven gaan schijnen!
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We mogen genieten van de cadeaus die dit feest met zich meebrengt:
Vergeving, heelheid, moed en liefde, goedheid, hoop en waarheid
vrede van God, wat wil je nog meer!
De Nieuwe Dag is aan gebroken, de Paaszon verlicht de wereld en zal nooit
meer onder gaan! God zij dank! Wij mogen leven in dat Paaslicht vandaag,
morgen en elke dag die komt. Halleluja!
Amen.
-

In de kerk zou nu de nieuwe paaskaars aangestoken worden!

Het licht van Christus breekt door!
In deze nacht is de laatste vijand verslagen! De Heer is opgestaan,
ja de Heer is waarlijk opgestaan!

Zingen, een geloofsbelijdenis op de melodie van: wat de toekomt brenge
moge:
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Ik geloof in God de Vader,
Hij die heel de schepping draagt.
Als een vriend komt Hij ons nader
wanneer wanhoop ons belaagt.
Hij doorgrond en kent ons leven
en wij zijn door Hem aanvaard.
Van zijn liefd’ kan niets ons scheiden
want wij zijn Hem alles waard.
Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van mensen, Zoon van God,
die als broeder ons nabij kwam
toen Hij droeg het menselijk lot.
Hij leerde ons dienstbaar leven:
kiezen voor de minste mens.
Zelfs de dood hield Hem niet tegen
Want verzoening was zijn wens.
Ik geloof de Geest die heilig
als een vuurgloed ons verwarmt.
Die ons troost en steeds bemoedigt
als het leven ons verlamt.
Gods Geest wil ons inspireren
zo verfrissend als de wind.
Als een bron wil zij ons voeden
Die gemeenschap samenbindt.
(tekst Mirjam Sloots)

18

Gebed:
Dank U wel God, U hebt ons bevrijd!
De Zon is over ons opgegaan, Jezus van Nazareth heeft de dood overwonnen!
Hij leeft! Voor altijd met U en ons verbonden in het licht.
Geef dat we dat geloof - in nieuwe leven - nooit verliezen.
Dat wij vol vertrouwen blijven….
Dat het goed zal komen met de wereld, met onszelf;
dat het onze handen zijn de het waar gaan maken: toekomst voor iedereen;
dat de dood niet het laatste woord krijgt omdat U een God van leven bent, tot
in lengte van dagen.
Amen
Zingen, 634: 1,2 U zij de glorie, opgestane Heer
Zegen:
De Heer zegene en behoede u.
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten,
en is u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.
Amen.
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PASEN

20

De Heer is waarlijk opgestaan!
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
de eerste, de laatste en de levende.
Ons leven staat in het Licht van Hem,
die leed, die overwon en ons voorgaat.
Wij bidden dat in Zijn licht, onze ogen en oren zijn open gegaan, zodat we
vrede willen vieren, geloof en hoop kunnen verkondigen, onze naaste tot zegen
durven zijn. Eeuwige raak ons aan.
Amen
Zingen, 619 : 1,2,3,4, Lof zij God in de hoogste troon….
Vurige wens:
Dat er licht mag zijn, Licht in onze ogen
Dat wij elkaar zien, zo goed als nieuw
Licht in onze harten: Dat wij ruimte scheppen
plaats maken voor velen
Licht in onze huizen,
Dat er vriendschap en gastvrijheid zullen heersen
Licht in alle uithoeken:
Dat we nergens het kleine vergeten, over het hoofd zien.
Licht op deze plaats, om elkaar bij te lichten
elkaar toe te schijnen met geloof in Hem,
die geroepen heeft: “Ik ben het licht der wereld”.
Naar J. van Opbergen

Zingen, 593: Licht van Christus, wij danken U
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Lezen: Johannes 20: 1-18
Zingen, 624: 1,2,3 Christus onze Heer verrees….
Overweging:
De Heer is waarlijk opgestaan!
Met Pasen belijden we: De Heer is waarlijk opgestaan!
Is Hij wel opgestaan?
Het is een vraag, merk ik in het pastoraat, die veel mensen bezig houdt.
Zou het echt gebeurd zijn en hoe kan dat dan, wat moet ik me er bij
voorstellen?
Is Jezus echt uit het graf gekomen en opgestaan?
Het is prima als mensen zich die vragen stelen. Maar zullen ze er ooit een
antwoord op krijgen? Mogelijk wordt niet de juiste vraag gesteld.
Geloof en het bewijzen van feiten gaan niet samen!
Of Jezus uit het graf is opgestaan?
Waar het om gaat is dat Hij leeft, Jezus leeft! Daar gaat het om!
“leven” als tegenhanger van “dood”.
Dood, dat is: verlatenheid, zwart maken of gemaakt worden, vooroordelen,
discriminatie, de grond ingetrapt worden, slavenoord, dwang, iemand niet zien
staan, niet gezien worden.
Leven is: nabijheid, mogelijkheid tot groeien, worden zoals je bedoeld bent,
uniek zijn, waardevol zijn, er mogen zijn!
Pasen: Jezus leeft!
Pasen: het is tijd om samen op weg te gaan en zoals het refrein van een
kinderliedje zegt: “”Pasen geeft je moed. Pasen maakt je vrij!”
Pasen: “ leven” in elkaar naar boven laten komen, elkaar laten verrijzen, doen
opstaan.
Pasen is: leven, is bevrijding, is bevestiging, is groeien en opbloeien, is heel
worden!
Pasen, de Heer is waarlijk opgestaan.
Hij heeft de dood overwonnen en leeft!
Wij, zijn mensenkinderen, mogen leven door en met Hem!
Amen
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Zingen, 637: 1,2,3,4 O vlam van Pasen steek ons aan…….
Gebeden:
Eeuwige God, Schepper van ons leven, ik dank U voor onze aarde:
Voor de vogels, de bloemen en het groene gras. Voor de zon, die ons beschijnt
en verwarmt. Voor het licht dat iedere dag over ons opgaat.
Ik dank U voor uw trouw, U wilt mij, met Jezus opwekken ten leven.
Mag ik altijd overtuigd zijn van uw goedheid.
Levende God, wil naar me luisteren als ik bid voor een ieder die in de war is en
onzeker.
Ik bid U, mogen mensen opstaan uit hun verdriet, gezien, bij name genoemd,
getroost. Wees onze God.
Ik bid voor allen die elke troost moeten missen, voor hen die leven met vragen
of die bang zijn. Wees de levende.
Ik bid voor onze samenleving, alles is in de wereld in de war, alles is anders,
niets meer het zelfde. God wees het hart van ons bestaan.
Ik bid voor onze gemeente, nu we niet bij elkaar kunnen komen.
Laat mij mijn Paasgeloof belijden en uitdragen daar waar het kan, in de wereld
van vandaag en zoals die er nu uitziet.
Blijf met ons op uittocht God.
Ik bid U voor mezelf en voor allen die iemand aan het leven of de dood moet
verliezen. Wees onze trooster God.
Ik bid voor allen die zoeken naar geloof. Raak een ieder aan met de Geest van
Jezus de Opgestane, onze levende Heer. Amen
Zingen, 614: 1,2,3,4 Jezus leeft en ik met Hem!....
Zegen:
De Heer zegene en Hij behoede U.
De Heer doe Zijn aangezicht over u lichten
en is u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u
en geven u vrede!
Amen
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