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MAANDAG 15 april, 19.30 uur   
  
 KOM EN ZIE  HET VERRAAD    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
leiding:  Martine Fikse 
organist:  Ted Hoogers         
___________________________________________________________________ 
       
Welkom 
 
Samenzang lied 565, 1,2,4 en 6 (nw.ldb., mel. ld. 670 nw.ldb.) 
 Het hoogste woord daalt uit het licht 
 en blijft toch voor Gods aangezicht. 
 Het geeft zich over aan de nacht, 
 zo wordt zijn grote werk volbracht. 
 
 Eén van zijn leerlingen verraadt 
 Hem aan de vijand die Hem haat. 
 Maar aan het maal des levens geeft 
 Hij zich aan hen als brood dat leeft. 
 
 Hij komt tot ons als lotgenoot, 
 Hij deelt zich aan ons uit als brood, 
 als losgeld geeft Hij zich aan ’t kruis 
 en als ons loon in ’t vaderhuis. 
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 De enige, drie-ene Heer, 
 zij eeuwig alle lof en eer, 
 die in het vaderland ons geeft 
 het leven dat geen einde heeft. 
 
Lezen: Lucas 22 vers 39 t/m 53 
 
Samenzang Gezang 180, 1,2,3,4 en 6 (ldb.1973) 
  Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. 
   De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
   Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 
   aanvaardt het lijden. 
 
  Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt; 
   verstaanbaar is de klacht, die Gij geslaakt hebt. 
   Nog leeft de haat, die U kwam overvallen: 
   zo zijn wij allen. 
 
  Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden? 
   Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. 
   Hij ging terug en heeft alleen geleden, 
   eenzaam gebeden: 
 
  Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan; 
   waar zijn de englen die Mij kunnen bijstaan? 
   Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden, 
   uw wil geschiede. 
 
  In angst en tranen werd zijn strijd gestreden. 
   Toen kon Hij toebereid naar voren treden. 
   De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen, 
   Hem niet verwinnen. 
 
Meditatie 
Gebeden 
 
Samenzang lied 285, 1,2 en 3 (ev.ldb.) 

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, 
zijn leven, zijn dood en verrijzenis, 
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren 
die onze God en leidsman ten leven  is. 
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Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 
was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 
 
Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 
die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 

 
Slotwoorden 
 
(dit tekstboekje niet meenemen, s.v.p. afgeven in de hal) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
DINSDAG  16 april, 19.30 uur 
        
 KOM EN ZIE  HET VERHOOR 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
leiding:  Edwin van Werven 
organist: Joop Bosch 
muziek:Lieneke Bosch 
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Welkom 
 
Samenzang lied (Psalm) 22, 1,2 en 12 (nw.ldb.) 

 Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij 
 en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
 en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
 Hoe blijft Gij zwijgen? 
 Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
 bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
 maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
 in klacht op klacht. 
 
 Nochtans, op U, o God die heilig zijt 
 en troont op lofgezangen, U gewijd 
 door Israël dat gij hebt uitgeleid, 
 steunt ons vertrouwen, 
 immers, de vaderen bleven op U bouwen, 
 dat Gij hen nam in heilige bescherming: 
 Gij hebt, als zij U riepen om ontferming, 
 hen niet beschaamd. 
 
 Dit zal gedenken wie zich nog verweert, 
 tot alle natie zich tot Hem bekeert 
 en voor de koning die het al regeert 
 zich neer zal buigen. 
 De verste einden zullen het getuigen, 
 dat niets gelijk aan zijn verheven macht is, 
 dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is, 
 het koninkrijk! 
 
Lezen: Lucas 22 vers 66 t/m Lucas 23 vers 12 
 
Samenzang lied 614 (opw.) 

Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. 
Hoor, de menigte schreeuwt en roept: ‘Kruisig Hem’. 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, 
als de Koning der Joden wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als Hij roept: ‘Het is volbracht’. 
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refrein: 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. (refr.) 
 
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. (refr. 2x,  laatste regel nog 2x herhalen) 
 

Meditatie 
Muzikale medewerking 
Gebeden 
 
Samenzang lied 706 (opw.) 
 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 want Hij, mijn Here leeft, 
 Hij die ons de toekomst geeft. 
 Nooit meer tranen en nooit meer pijn. 
 Nooit van God verlaten zijn. 
 
Slotwoorden 
 
(dit tekstboekje niet meenemen, s.v.p. afgeven in de hal) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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WOENSDAG 17 april, 19.30 uur 
 
 KOM EN ZIE  DE KEUZE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
leiding: Manny van Es 
organist: Jan Koelewijn 
muziek:Esther Horst (piano) en Isa Horst (zang) 
 
Welkom 
 
Samenzang lied 362, 1,2 en 3 (ev.ldb.) 

God in ons midden, 
Heer, wij aanbidden 
met al uw kinderen wereldwijd, 
uw trouw aan mensen, 
uw onbegrensde, 
uw ongekende majesteit. 
 
Lam dat de zonden draagt, 
lam dat de leeuw verjaagt, 
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis - 
Gij spreidt geen macht ten toon, 
Gij zijt, o mensenzoon, 
onder een open hemel thuis. 
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Licht aan de overkant, 
fakkel die eeuwig brandt, 
o vlam die ons naar Gods land geleidt, 
wie lopen in uw licht, 
zie, over hun gezicht 
valt al de glans der eeuwigheid. 

 
Lezen: Lucas 23 vers 13 t/m 25 
 
Samenzang lied 698, 1,2 en 4 (jdh) 
 Er was Eén, Die gewillig Zijn leven eens gaf, 
 't was Gods Zoon, Die hier neerdaald' op aard, 
 Die Zich kruisigen liet, daalde neer in het graf, 
 voor de mens, die genade niet waard. 
 refrein: 

 Ja, genageld aan 't kruis, ja, genageld aan ’t kruis, 
 heeft de Heiland gedragen mijn schuld, 
 en het bloed uit Zijn Zij spreekt van zonde mij vrij. 
 Hij heeft d' eis van Gods wet gans vervuld. 
 
 O, hoe liefd'rijk, barmhartig en teder heeft Hij 
 gans gereinigd mijn zondig gemoed, 
 en nu treft mij geen oordeel; ik weet, 'k ben nu vrij 
 en mijn schuld is verzoend door Zijn bloed. (refr.) 
 
 Ben ik zwak, Hij is sterk; als ik blijf slechts in Hem, 
 maakt tot dienen Hij daag'lijks bekwaam. 
 Met een lied in het hart en een lied met de stem, 
 leef ik blij en tot eer van Zijn naam. (refr.) 
 
Meditatie 
Muzikale medewerking 
Gebeden 
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Samenzang lied 578, 1,3,4 en 6 (nw.ldb.) 
  O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
   waaraan de prins der glorie stierf; 
   ik wil om U zijn zonder trots, 
   ik acht verlies wat ik verwierf. 
 
  O angst en liefde, ondereen 
   vermengd als water en als bloed, 
   zij wijzen naar het wonder heen 
   van Hem die op de aarde boet. 
 
  Het rode bloed, zijn koningskleed 
   bedekt het schandelijke kruis, 
   dat wordt door alles wat Hij leed 
   de levensboom van 't paradijs. 
 
  De aarde zelf is veel te klein 
   voor wie U waarlijk loven wil. 
   Uw liefde is een groot geheim, 
   zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
 
Slotwoorden 
 
(dit tekstboekje niet meenemen, s.v.p. afgeven in de hal) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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(WITTE) DONDERDAG 18 april, 19.30 uur 

 
 KOM EN ZIE  DE MAALTIJD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
leiding:    ds. J.M. Weststrate 
organist:   Ted Hoogers 
lezer:     Mirjam Peppelman 
collecten:   Gemeente en kinderen Oeganda (Leo Montfrooij) 
beeldscherm: Klaas Draaijer 
___________________________________________________________________________________ 
 
Orgelspel 
 
Aanvangswoorden 
 
Samenzang lied 287 (ev.ldb.) 

Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. (2x) 
Hij die zonder einde altijd wezen zal, 
Eeuwig is en machtig, Meester van ´t heelal. 
 
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. (2x) 
Almacht zonder weerga, liefde immer meer. 
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer. 
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Gebed 
 
Lezen: Lucas 22 vers 7 t/m 23 
 
Samenzang lied 388 (nw.ldb.) 

 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: 
 zij scheppen geluk! 
 Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
 zij scheppen recht en geluk! 
 
 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.) 
 
 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.) 
 
 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.) 
 
 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.) 

 
Meditatie 
 
Samenzang Gezang 364 (ldb.1973, mel. gez.. 177) 

 Laat ons als Jezus' jongren nooit vergeten: 
 die drinken uit één kelk, van één brood eten, 
   die zijn in Hem, gereinigd van hun zonden, 
    tot één verbonden.             
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 Als wij als broeders met elkander leven, 
   ons voor de armen en de zwakken geven, 
   vervullen wij de laatste wil des Heren, 
   zijn naam ter ere. 
 
 Moge zijn liefde liefde in ons wekken, 
   dat eensgezind wij door de wereld trekken. 
   Leid als één kudde op uw weg ons verder, 
   o goede Herder. 
 
Viering Maaltijd van de Heer 
- inleidende woorden 
 
- Samenzang lied 381, 1,3,4 en 5 (nw.ldb.) 
 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
   wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
   verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
   maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 
   
  Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 
   voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 
   zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 
   en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. 
 
  Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, 
   waar is de bron waaruit ik drinken moet? 
   Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 
   voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 
 
  Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood 
   en neem de beker, die Gij zelf mij bood, 
   hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
   berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij. 
 
- delen van brood 
- delen van wijn 
 
Samenzang lied 341 (ev.ldb.) 

Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij. 
Vader in eeuwigheid, zingt 't gans heelal Uw Naam. 

  Aarde en hemel, Heer, zingen Uwe Naam ter eer, 
  heel Uw schepping door,  eeuwig met 't engelenkoor.  
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Heilig, heilig. 
Heilig is onze God,  de Heer Zebaoth. 
Hemel en aarde, zijn van Uw grootheid vol.  
Hemel en aarde, zijn van Uw grootheid vol.  
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. 
Amen. 

 
Dankgebed en voorbede 
Inzameling van de gaven(gemeente en kinderen Oeganda) 
 
Samenzang lied 1006 (nw.ldb.) 

 Onze Vader in de hemel, 
 U staat zorgzaam om ons heen. 
 Geef dat alle mensen weten: 
 zoals U is er maar één. 
 Doe ons telkens weer geloven 
 in een wereld zonder pijn, 
 in uw rijk dat eens zal komen 
 en dat soms te zien kan zijn. 
 Help ons samen goed te leven 
 en te doen wat U graag wilt. 
 Geef ons elke dag te eten 
 tot de honger is gestild. 
 En vergeef ons wat we fout doen, 
 net als wij niet blijven staan 
 bij de fouten van een ander, 
 maar weer samen verder gaan. 
 Help ons om te zien wat goed is 
 en wat slecht is, boos of naar. 
 Geef dat wij het juiste kiezen, 
 dat we goed zijn voor elkaar. 
 Onze Vader, wij geloven, 
 dat U onze wereld leidt. 
 Met uw licht helpt U ons verder. 
 Hier en nu en straks. Altijd. 
 Amen. Amen. 
 
Slotwoorden 
Orgelspel 
 
(dit tekstboekje niet meenemen, s.v.p. afgeven in de hal) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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(GOEDE) VRIJDAG 19 april, 19.30 uur 
 
 KOM EN ZIE  HET KRUIS 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
leiding:   ds. J.M. Weststrate 
organist:   Joop bosch 
collecten:   Gemeente en Open Doors 
beeldscherm: Johannes Dekker 
 
Lezers: uit het evangelie volgens Lucas 
    Peter Stoffer    evangelist 
    Peter Verdoorn   woorden van Jezus 
    Géke Dekker    mensen tegenover Jezus 
    Anoeschka Verheijen mensen uit de kring van Jezus + menigte 
 

(de liederen die de lezing onderbreken worden NIET AANGEKONDIGD) 
_________________________________________________________________________________ 
 
Orgelspel 
Inzameling van de gaven (Gemeente en Open Doors) 
Aanvangswoorden 
Gebed 
 
Samenzang lied 562, 1 (nw.ldb.) 

 Ik wil mij gaan vertroosten 
 in ’t lijden van mijn Heer, 
 die zelf bedroefd ten dode 
 terneerboog keer op keer 
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 en zocht in zijn ellende 
 naar troost om voort te gaan, 
 tot hem wil ik mij wenden – 
 o Jesu, zie mij aan. 
 
Lezen: Lucas 22 vers 1 t/m 6 
 
Samenzang lied 119 (ev.ldb.) 

Liefde was het, onuitputt’lijk, 
liefd’ en goedheid, eind’loos groot, 
toen de Levensvorst op aarde 
tot ons heil zijn bloed vergoot. 
Komt, laat ons zijn liefde prijzen! 
God geeft vreugd’ en dankensstof. 
Eenmaal zingen wij voor eeuwig 
in de hemel zijnen lof. 
 
Rijd als Heerser door de velden, 
Jezus in uw grote kracht. 
Niets, niets kan U tegenhouden, 
zelfs de hel niet met haar macht. 
Voor uw Naam, zo groot en heerlijk, 
zinkt de vijand weg in ’t niet. 
Heel de schepping, Heer, zal beven, 
als zij U, haar Koning ziet.      

 
Lezen: Lucas 22 vers 7 t/m 13 

 
Samenzang lied 118, 1 en 2 (ev.ldb.) 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht   
en heeft zijn leven afgelegd. 
refrein: 

  Zie onze God, de Koning-Knecht, 
  Hij heeft zijn leven afgelegd. 
  Zijn voorbeeld roept ons te dienen elke dag, 
  gedragen door zijn liefdemacht. 
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En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’. (refr.) 

 
Lezen: Lucas 22 vers 14 t/m 23 
 
Samenzang Gezang  364 (ldb.1973, mel. Gezang 177) 

  Laat ons als Jezus' jongren nooit vergeten: 
   die drinken uit één kelk, van één brood eten, 
   die zijn in Hem, gereinigd van hun zonden, 
   tot één verbonden. 
 
 Als wij als broeders met elkander leven, 
   ons voor de armen en de zwakken geven, 
   vervullen wij de laatste wil des Heren, 
   zijn naam ter ere. 
 
 Moge zijn liefde liefde in ons wekken, 
   dat eensgezind wij door de wereld trekken. 
   Leid als één kudde op uw weg ons verder, 
   o goede Herder. 
 
Lezen: Lucas 22 vers 24 t/m 30 
 
Samenzang lied 118, 3 en 4 (ev.ldb.) 

Zie je de wonden zo diep? 
De hand die aard en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
refrein: 

  Zie onze God, de Koning-Knecht, 
  Hij heeft zijn leven afgelegd. 
  Zijn voorbeeld roept ons te dienen elke dag, 
  gedragen door zijn liefdemacht. 

 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. (refr.) 
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Lezen: Lucas 22 vers 31 t/m 38 
 
Samenzang lied 280 (jdh) 
 't Is middernacht en in de hof, 
 buigt, tot de dood bedroefd, in ’t stof 
 de Levensvorst; in Zijn gebeên 
 doorworstelt Hij Zijn strijd alleen. 
 
 't Is middernacht, maar hoe Hij lijdt, 
 Zijn jong'ren slapen bij die strijd; 
 en derven, afgemat in rouw, 
 de aanblik op des Meesters trouw. 
 
 't Is middernacht, maar Jezus waakt, 
 en 't zielelijden, dat Hij smaakt, 
 bant uit Zijn hart de bede niet: 
 "Mijn Vader, dat Uw wil geschied'". 
 
 ’t Is middernacht, en ’t Vaderhart 
 sterkt en verstaat de Man van smart, 
 Die 't enig lijden, dat Hij torst, 
 ten eind doorstrijdt als Levensvorst. 
 
Lezen: Lucas 22 vers 39 t/m 46 
 
Samenzang Gezang 180, 1,2 en 3 (ldb.1973) 
 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. 
   De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
 Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,  
 aanvaardt het lijden.             
 
  Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt; 
   verstaanbaar is de klacht, die Gij geslaakt hebt. 
   Nog leeft de haat, die U kwam overvallen: 
   zo zijn wij allen. 
 
 Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden? 
   Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. 
   Hij ging terug en heeft alleen geleden, 
   eenzaam gebeden: 
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Lezen: Lucas 22 vers 47 t/m 54 
 
Samenzang lied 558, 1,6 en 8 (nw.ldb.) 
  Jezus, om uw lijden groot, 
   om uw leven en uw dood 
   die volbrengen 't recht van God, 
   Kyrie eleison. 
 
  Om het zwijgen, het geduld, 
   waarmee Gij de wet vervult, 
   als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
   Kyrie eleison. 
 
  Om de doornen van uw kroon, 
   om de geseling en de hoon, 
   roepen wij, o Mensenzoon, 
   Kyrie eleison. 
 
Lezen: Lucas 22 vers 55 t/m 62 
 
Samenzang Gezang 449, 3,4 en 5 (ldb. 1973) 
  Heer, waar dan heen? 
   Tot U alleen! 
   Gij zult ons niet verstoten. 
   Uw eigen Zoon 
   heeft tot uw troon 
   de weg ons weer ontsloten. 
 
 Ja, amen, ja, 
   op Golgotha 
   stierf Hij voor onze zonde.   
   Zijn schuldloos bloed 
   maakt alles goed 
   en reinigt ons van zonde. 
 
 God onze Heer, 
   wil tot uw eer 
   ons klein geloof versterken. 
   Dan zullen wij 
   Hem, waarlijk vrij, 
   volgen in goede werken. 
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Lezen: Lucas 22 vers 63 t/m 71 
 
Samenzang lied 575, 1 en 2 (nw.ldb.) 
 Jezus, leven van ons leven, 
   Jezus, dood van onze dood, 
   Gij hebt U voor ons gegeven, 
   Gij neemt op U angst en nood, 
   Gij moet sterven aan uw lijden 
   om ons leven te bevrijden. 
   Duizend, duizendmaal, o Heer, 
   zij U daarvoor dank en eer. 
 
  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. 
 
Lezen: Lucas 23 vers 1 t/m 7 
 
Samenzang lied 146, 1,3 en 4 (Zingende Gezegend, mel. Gez.192 ldb.1973) 

O lam dat lijdt en duldt en draagt 
de straf die ons de vrede brengt, 
tot bloedens toe gestriemd, geplaagd - 
geen rechter die U vrijspraak schenkt. 
 
‘Verdwijnen moet die zachte stem, 
laat vrij de man die bloed vergiet, 
maar kruisig, kruisig, kruisig Hem! 
Wij gunnen Hem de vrijheid niet!’ 
 
O Zoon des Vaders, Bar-Abbas, 
o lam volkomen gaaf en goed, 
o arts die onze wond genas, 
vergiet Gij nu uw eigen bloed? 

 
Lezen: Lucas 23 vers 8 t/m 25 
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Samenzang lied 575, 3 en 5 (nw.ldb.) 
  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. 
 
 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, duizendmaal, o Heer, 
   zij U daarvoor dank en eer. 
 
Lezen: Lucas 23 vers 26 t/m 32 

 
Samenzang Gezang 189, 1,2 en 3 (ldb. 1973) 

 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
   hangt ten spot van snode smaders. 
   Zoon des Vaders, 
   waar is toch uw almacht thans, 
   waar uw goddelijke glans? 
 
 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 
 en Hij hangt er mijnentwegen, 
   mij ten zegen. 
   Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
   en zijn sterven zaligt mij. 
 
 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. 
   Zou ik dan in droeve dagen 
   troostloos klagen? 
   Als ik naar zijn kruis mij richt, 
   valt mijn eigen last mij licht. 
 
Lezen: Lucas 23 vers 33 t/m 43 
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Samenzang lied 114, 1,3,5 en 7 (ev.ldb.) 
Als ik in gedachten sta 
bij het kruis van Golgotha, 
als ik hoor wat Jezus sprak, 
voor zijn oog aan ‘t kruishout brak. 

 
Hoor ik dan, hoe Jezus bad 
voor wie Hem gekruisigd had, 
‘k weet dan: “Bij de Heiland is 
ook voor mij vergiffenis.” 
 
Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat 
Hem zijn God verlaten had, 
‘k weet dan, wat mij ook ontvall’, 
God mij nooit verlaten zal! 
 
Op zijn kreet: “Het is volbracht,” 
antwoordt mijn aanbidding zacht: 
“Jezus, ook voor mij verwierft 
Gij verlossing, toen Gij stierft.” 

 

Lezen: Lucas 23 vers 44  t/m 46 
 
Samenzang lied 114, 8 (ev.ldb.) 
 Hoor ik, hoe het laatst van al 
 Hij zijn geest aan God beval, 
 weet ik ook mijn geest en lot 
 in de handen van mijn God.            
 

WE GAAN STAAN 
DE PAASKAARS WORDT GEDOOFD  
WE ZIJN EEN OGENBLIK STIL 

 
Samenzang lied 809, 1,2 en 3 (jdh) 
 Op het Godslam rust mijn ziele, 
 vol bewond'ring bidt zij aan; 
 alle, alle mijne zonden 
 heeft Zijn zoenbloed weggedaan. 
 
 Zalig rustoord! Zoete vrede 
 vult mijn hart en blijft het bij; 
 Hij, in Wie God zelf kan rusten, 
 is het rustpunt ook voor mij. 
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 Ruste vond hier mijn geweten, 
 want Zijn bloed o heilfontein! 
 heeft van alle mijne zonden 
 mij gewassen blank en rein. 
 
HIERNA GAAN WE ZITTEN 

 
Lezen: Lucas 23 vers 47 t/m 49 
 
ENKELE WOORDEN TER OVERWEGING 

 
Gebed 
 
Samenzang lied 590, 1,4 en 5 (nw.ldb.) 
  Nu valt de nacht. 
   Het is volbracht: 
   de Heer heeft heel zijn leven 
   voor het menselijk geslacht 
   in Gods hand gegeven. 

        
  '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. 
 
  Hoe wonderlijk, 
   uitzonderlijk 
   een sabbat is gekomen: 
   eens voor al heeft Hij het juk  
   van ons afgenomen. 
 
We verlaten in stilte de kerk 
 
(dit tekstboekje niet meenemen, s.v.p. afgeven in de hal) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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STILLE ZATERDAG 20 APRIL, 19.30 uur   
  
 KOM EN ZIE  HET LICHAAM 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

leiding:   Géke Dekker 
organist:   Jan Koelewijn 
muziek:  Projectkoor 
lezing:    Rien Boensma 
beeldscherm: Leo Montfrooij 
___________________________________________________________________ 
 
Aanvangswoorden 
 
Samenzang lied 717 (opw.) 
 Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang 
 voor de onzekerheid van morgen. 
 God omgeeft je steeds;  
 Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. 
 refrein:  

 God, U bent mijn God  
 en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. 
 Vredevorst, vernieuw  
 een vaste geest binnenin mij,  
 die rust in U alleen. 
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 Stil, mijn ziel wees stil en dwaal niet af; 
 dwars door het dal zal Hij je leiden. 
 Stil, vertrouw op Hem en hef je schild 
 tegen de pijlen van verleiding. (refr.) 

  
 Stil, mijn ziel wees stil en laat nooit los 
 de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
 Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht 
 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (refr., 2x) 

 
Gebed 
 
Samenzang lied 428 (opw.) 
 Genade, zo oneindig groot. 
 Dat ik, die 't niet verdien 
 het leven vond, want ik was dood 
 en blind, maar nu kan 'k zien. 
 
 Genade die mij heeft geleerd 
 te vrezen voor het kwaad. 
 Maar ook - als ik mij tot Hem keer 
 dat God mij nooit verlaat. 
 
 Want Jezus droeg mijn zondelast 
 en tranen aan het kruis. 
 Hij houdt mij door genade vast 
 en brengt mij veilig thuis. 
 
 Als ik daar in zijn heerlijkheid 
 mag stralen als de zon, 
 dan prijs ik Hem in eeuwigheid    
 dat ik genade vond.                   
 dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
 dat ik genade vond.                   
 
Lezen: Lucas 23 vers 50 t/m 56 
 
Aankondiging van het licht 
De Paaskaars wordt aangestoken en binnen gedragen 
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Lied Projectkoor 
 De nieuwe kaars,- het licht 
 Dat binnen is gebracht 
 Maakt dat het duister zwicht 
 Haar kracht doorbreekt de nacht. 
  
 We vieren in dit uur 
 Het aloude bericht 
 Dat alle tijden duurt 
 God zet ons in het licht 
  
 Verhalen lezen wij 
 Van leven door de dood 
 Wij zijn door God bevrijd uit 
 onze diepste nood. 
 
Meditatie 
 
Samenzang lied 263 (opw.) 
 Er is een Verlosser, 
 Jezus, Zoon van God. 
 Kostbaar Lam van God, Messias, 
 heilig God is Hij. 
 
 Jezus, mijn Verlosser, 
 niemand is aan U gelijk. 
 Kostbaar Lam van God, Messias, 
 maakt van zonden vrij. 
 
 Dank U, o mijn Vader. 
 U gaf uw eigen Zoon, 
 uw Geest als hulp voor ons totdat  
 het werk op aarde is gedaan. 
 
 Ja, de dag zal komen 
 dat ik Jezus zie. 
 Dan zal ik mijn Koning dienen  
 voor eeuwig en eeuwig. 
 
We danken en bidden 
Het licht wordt aangestoken aan de Paaskaars en doorgegeven 
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Lied Projectkoor: 
 Als alles duister is,  
 ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft 
 vuur dat nooit meer dooft. 
 Als alles duister is  
 ontsteek dan een lichtend vuur,  
 vuur dat nooit meer dooft. 
 
 Zegenbede 
 
Samenzang lied 122 (ev.ldb.) 

 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
 die galmt door gans Jeruzalem; 
 een heerlijk morgenlicht breekt aan, 
 de Zoon van God is opgestaan! 
 
 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! 
 
 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. 
 
 Want nu de Heer is opgestaan, 
 nu vangt het nieuwe leven aan. 
 Een leven door Zijn dood bereid, 
 een leven in Zijn heerlijkheid! 

 
(dit tekstboekje niet meenemen, s.v.p. afgeven in de hal) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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PASEN, 21 april, 10.00 uur 
 
 KOM EN ZIE  HET LEGE GRAF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
leiding:   ds. J.M. Weststrate 
organist:   Ted Hoogers 
muziek:  Henri Gelderman (trompet) 
zang:    Christiaan Hoogers 
lezingen:   Lucas 24, vers 1 t/m 12 (Peter Verdoorn) 
collecten:   Gemeente en binnenlandse zending (Bart Doornink) 
beeldscherm: Johannes Dekker 
_______________________________________________________________________________ 
 
Samenzang lied 764 (opw.) 
 U zult altijd voor ons strijden; 
 U hebt steeds uw trouw getoond. 
 Deze waarheid is mijn blijdschap: 
 Heer, U draagt de zegekroon, 
 U, Mijn Helper en Beschermer, 
 U, mijn Redder en mijn Vriend. 
 Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
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 Waar Uw grootheid wordt bezongen, 
 wil ik knielen voor Uw troon. 
 Waar U bent, verstilt de onrust, 
 want U draagt de zegekroon. 
 Vul dit huis nu met Uw glorie. 
 Vul ons hart met heilig vuur. 
 Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 refrein: 

 Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. 
 Halleluja! Prijs Hem, die de wereld overwon. 
 
 U zult altijd voor ons pleiten; 
 U zocht door tot U ons vond. 
 En geen macht kan U bestrijden, 
 want U draagt de zegekroon. 
 U bent Jezus, de Messias, 
 Die de wereld redding biedt. 
 Uw genade is mijn adem en mijn lied. (refr.) 
 onderstaand couplet 4x zingen 

 Elke muur wordt neergehaald, 
 ieder bolwerk afgebroken. 
 U draagt de zegekroon; 
 U overwon, U overwon! 
 
 Aan het kruis leek U verslagen, 
 Maar U hebt de dood onttroond; 
 zelfs het graf kon U niet houden, 
 want U draagt de zegekroon. (refr.) 
 onderstaand couplet 6 x zingen 

 Elke muur wordt neergehaald, 
 Ieder bolwerk afgebroken. 
 U draagt de zegekroon; 
 U overwon, U overwon! 
 
Samenzang lied 125 (ev.ldb.) 

 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, 
 die vol ontferming ieder troost  
 en alle schuld vergeeft, 
 die al het aards gebeuren vast in handen heeft. 
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 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 wil aanvaarden 
 wordt eens veilig thuisgebracht. 
 Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. (refr.) 
 

 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.) 
 
Samenzang lied 122 (ev.ldb.) 
 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
 die galmt door gans Jeruzalem; 
 een heerlijk morgenlicht breekt aan, 
 de Zoon van God is opgestaan! 
 
 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! 
 
 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. 
 
 Want nu de Heer is opgestaan, 
 nu vangt het nieuwe leven aan. 
 Een leven door Zijn dood bereid, 
 een leven in Zijn heerlijkheid! 
 
Mededelingen kerkenraad 
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Aanvangslied 730 (opw.,  ‘ik herleef’ met beeldscherm ) 

 Deze vrede leeft in mij, 
 ook wanneer mijn afscheid komt, 
 als een anker voor mijn ziel,  
 want ik weet: het is goed. 
 
 Jezus, Hij overwon 
 en het graf is overmand. 
 De zege is behaald, 
 want het Lam is opgestaan.  
 refrein: 

 En ik herleef, want Hij roept mijn naam; 
 nooit meer lijden, nooit meer pijn. 
 En ik zweef als een adelaar, 
 tot voor Gods troon; 
 ik kniel voor Hem en leef.  
 Ik herleef. 
 
 Ja, de dag komt dichterbij 
 dat de schaduwen vergaan 
 en het licht de nacht verdrijft; 
 mijn geloof wordt zien voortaan.  
 

 Jezus, Hij overwon 
 en het graf is overmand. 
 De zege is behaald, 
 want het Lam is opgestaan. (refr.) 
 Onderstaand couplet 2x zingen 

 Dan hoor ik de stem van vele engelen: 
 ‘Waardig is het Lam!’ 
 Ik hoor het gejuich van alle heiligen: 
 ‘Waardig is het Lam!’  
 
 ‘Waardig is het Lam’ (refr., laatste regel ‘ik herleef’ 2x zingen) 
 
Bemoediging en groet 
 
Samenzang lied (Psalm) 66, 1 en 3 (nw.ldb.) 
 Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
 Gods glorierijke naam ter eer. 
 Laat van alom Hem lof ontvangen. 
 Geducht zijn uwe daden, Heer. 
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 Uw tegenstanders, diep gebogen, 
 aanvaarden veinzend uw beleid. 
 Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
 psalmzingen uwe majesteit. 
 
 Doe onze God uw loflied horen, 
 gij volken, zing alom op aard, 
 loof Hem door wie wij zijn herboren, 
 die ons voor wankelen heeft bewaard. 
 Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
 zoals men erts tot zilver smelt. 
 Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
 gelouterd voor uw ogen stelt. 
 
Gebed 
 
40-dagen project: bijdrage kindernevendienst 
 
Samenzang projectlied: een nieuwe start 
 Zing en wees blij: Jezus leeft! 
 Het graf is leeg, de dood voorbij. 
 Hij redde jou, redde mij, 
 de God die zo gekozen heeft. 
 refrein: (tekst gewijzigd) 

 Wil jij op weg, met Jezus mee, 
 met God de Vader, die jou kent? 
 Hij kiest, Hij redt en Hij vraagt het nu gewoon: 
 ‘kies jij voor Mij en voor mijn Zoon?’ 
 
Samenzang kinderlied ‘de steen is weg’(schermlied) 

 Een steen op het graf, die kan er niet af. 
 Iedereen treurt maar kijk 'es wat er is gebeurd. 
 
 De steen is weg de weg is vrij. 
 Het graf is leeg de pijn voorbij.  
 Want Jezus leeft en de steen is weg . 
 Weg, helemaal weg 
 
 Een steen op mijn hart zo zwaar en zo zwart. 
 Het komt nooit meer goed. 
 Maar kijk 'es hier wat Jezus doet. 
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 De steen is weg mijn hart is vrij. 
 Ik voel me nieuw God is bij mij. 
 Wat Jezus leeft en de steen is weg. 
 Weg, helemaal weg.  
 Foetsie! 
 
de kinderen vertrekken naar de nevendienst 
 
Muzikale medewerking 
 
Lezen: Lucas 24, vers 1 t/m 12 
 
Samenzang lied 624 (nw.ldb.) 
  Christus, onze Heer, verrees, 
   halleluja! 
   Heilige dag na angst en vrees, 
   halleluja! 
   Die verhoogd werd aan het kruis, 
   halleluja, 
   bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
   halleluja! 
 
  Prijs nu Christus in ons lied, 
   halleluja, 
   die in heerlijkheid gebiedt, 
   halleluja, 
   die aanvaardde kruis en graf, 
   halleluja, 
   dat Hij zondaars 't leven gaf, 
   halleluja! 
 
  Maar zijn lijden en zijn strijd, 
   halleluja, 
   heeft verzoening ons bereid, 
   halleluja! 
   Nu is Hij der hemelen Heer, 
   halleluja! 
   Engelen jubelen Hem ter eer, 
   halleluja! 
 
Lezen: 1 Korinthiërs 15 vers 12 t/m 20 
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Samenzang Gezang 462, 1,2 en 4 (ldb.1973) 

 Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn, 
   en Christus zal over u lichten! 
   Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, 
   eer Hij u als rechter komt richten. 
   Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! 
   Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood? 
 
 Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed, 
   de nacht is zo lang reeds verdwenen! 
   Het licht der genade, met blijdschap begroet, 
   heeft de aarde reeds eeuwen beschenen. 
   En groots is uw roeping en heilig uw taak, 
   en de uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak! 
 
 Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht, 
   door Christus de doodslaap ontrezen. 
   Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 
   't zal nimmermeer nacht voor hem wezen. 
   ‘Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!’ 
   Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon. 
 
Muzikale medewerking 
 
Verkondiging: OPGESTAAN, PLAATS VERGAAN 

 
Samenzang Gezang 221 (ldb.1973 

 Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 
 morgen der verrijzenis, 
   bij wiens licht de macht der hel verslagen 
   en de dood vernietigd is! 
   Here Jezus, trooster aller smarten, 
   zon der wereld, schijn in onze harten, 
   deel ons zelf de voorsmaak mee 
   van der zaalgen sabbatsvree! 
 
 Op uw woord, o Leven van ons leven, 
   werpen wij het doodskleed af! 
   Door de kracht uws Geestes uitgedreven, 
   treden we uit ons zondengraf. 
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   Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven, 
   in uw kruisdood meegekruisigd sterven, 
   en herboren opgestaan, 
   achter U ten hemel gaan! 
 
 In uw hoede zijn wij wèl geborgen, 
   en schoon eerlang 't oog ons breek', 
   open gaat het op de grote morgen 
   na deez' aardse lijdensweek. 
 Welk een dag der ruste zal dat wezen, 
   als we onsterflijk, uit de dood verrezen, 
   knielen voor uw dankaltaar! 
   Amen, Jezus, maak het waar! 
 
Muzikale medewerking 
Dankgebed en voorbede 
Inzameling van de gaven: gemeente en binnenlandse zending (VEG Zwolle) 
 
Kinderen komen terug en vertellen………… 
 
Samenzang lied 132 (ev.ldb.) 

 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. 
 
 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
 Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
 Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, 
 en zegt telkenkere: “Christus overwint!” 
 U zij de Glorie, opgestane Heer! 
 U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
 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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Zegen 
 
We zingen bij het verlaten van de kerk lied 113, 1,3 en 5 (jdh) 

 Ik weet, dat mijn Verlosser leeft, 
 dit is het, wat mij troost hier geeft. 
 Hij leeft, die voor mij stierf. 
 Hij leeft!  Dit maakt mij altijd blij. 
 Hij leeft! Mijn Heiland, die voor mij 
 een levenskroon verwierf. 
 refrein: 

 Hij leeft!  Hij leeft! 
 Ik weet, dat mijn Verlosser leeft. 
 Hij leeft!  Hij leeft! 
 Ik weet, dat mijn Verlosser leeft. 
 
 Hij leeft!  Verrezen uit het graf! 
 Hij leeft! Die ’t leven voor mij gaf! 
 Ik zing van Hem, Die leeft. 
 Hij leeft, Die mij zo teer bemint, 
 Hij leeft! Die mij, Zijn dierbaar kind, 
 het eeuwig leven geeft. (refr.) 
 
 Gij, die nog niet voor Jezus leeft, 
 neemt aan het leven, dat Hij geeft. 
 Geen leven zonder Hem! 
 Hij leeft! Hij roept u: “Komt tot Mij!” 
 Hij leeft! 0, vlucht nu aan Zijn zij, 
 dan leeft ook gij voor Hem. (refr.) 

 
Vanavond (19.00 uur) is er een dienst in de serie ‘Heerde zingt op zondag’ 
Muzikale medewerking verleent Living Letter uit Wapenveld. 
 
 
(u mag dit tekstboekje meenemen) 

  



Symbool Paaskaars: verbondenheid 
Klassiek rood kruis in combinatie met vier mensen, uitgevoerd in vier kleuren, 
onderling van elkaar afhankelijk en VERBONDEN in Christus de Heer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


