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Wat geloof ik nog? 
 

 
 
Verberg uw aangezicht niet  (Verzameld Liedboek 727) 
 
Drempeltekst 
Van de kleinste tot de grootste - allemaal gaan ze gulzig voor eigen gewin. 
Van profeet tot priester - allemaal verkopen ze leugens. 
Ze menen de breuk van mijn volk te kunnen genezen, enkel door te zeggen: 
Vrede, vrede!  
Maar er is geen vrede. 
Jeremia 6:13-14 

 
Verberg uw aangezicht niet 
 
Woord ten geleide  
 
Kinderkring 
 
Waarom moest ik uw stem verstaan (Nieuw Liedboek 941; strofe 1 en 2) 
tekst Ad den Besten, melodie Straatsburg 1560 
 

Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret 
En toen de sabbat voorbij was, 
kochten Maria Magdalena en Maria van Jakobus en Salome 
geurige zalven om hem te gaan zalven. 
En zeer vroeg op de eerste dag der week, na zonsopgang, 
kwamen zij bij het graf 
En ze zeiden tot elkaar: 
 Wie zal voor ons de steen wegrollen voor de ingang van het graf? 
En toen zij omhoog keken, 
zagen zij dat de steen was weggerold - 
hij was zeer groot. 
En toen zij het graf waren binnengegaan, 
zagen zij ter rechterzijde een jongeman zitten, 



gekleed in een wit kleed - 
en ze waren verbijsterd. 
Hij sprak tot hen: 
 Weest niet bevreesd. 
 Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. 
 Hij is opgewekt, hij is niet hier. 
 Zie, de plaats waar ze hem hebben neergelegd. 
 Maar ga, zeg zijn leerlingen en Petrus 
 dat hij u voorgaat naar Galilea. 
 Daar zult gij hem zien 
 zoals hij u gezegd heeft. 
En zij gingen naar buiten, 
zij vluchtten, weg van het graf 
want huiver en verbijstering hadden hen bevangen. 
En niemand zeiden zij ook maar iets 
want zij vreesden. 
Marcus 16:1-8 

 
Lied om vrijheid (VL 796) 
 
Toespraak door Janneke Stegeman 
 
Dan zal ik leven (VL 919) 
 
Muzikaal Intermezzo en collecte 
 
Viering van eucharistie 
Hier begint de dienst van de tafel, 
viering van eucharistie: 
laat ons bidden. 
 
Gij die uw gemeente bijeenroept 
hier en waar ook ter wereld, 
die ons raakt met uw woord, 
die ons kent van gezicht, 
niet vergeet onze namen: 
kom over ons met uw geest. 
 

De tafel der armen (VL868) 
 
Moge het delen  (Antoine Oomen, nieuw) 
 



Brood en wijn 
 
Nada te turbe (Taizé nr. 50) 
 
Mededelingen 
 
Lied tegen de Derde Wereldoorlog (VL 872) 
 
Voorbeden 
 
Onze Vader (VL 246) 
 
Zegen 
 
Deze wereld omgekeerd (VL 522) 


