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 Witte Donderdag    1 april 2021   

  

 Voorganger: ds W. Jöhlinger 

 Organisten    :  Piet Groenendijk en Helmer Roelofs 

 Cantorij Munter AE en cantorij Westerwolde 

 

Voor de dienst:   
Voorbereiding voor degenen die er voor gekozen hebben om thuis met anderen in kerk of thuis het 

Avondmaal te vieren de toebereiding van de tafel thuis: 

Maak van uw tafel een vier-tafel. Leg een (wit) tafelkleed op de tafel. Misschien met een brandende 

kaars erbij. Schenk het druivensap in de avondmaalsbeker en leg het brood (matse) op een schaaltje 

of schoteltje. Als u de bijbel-teksten wil meelezen, leg dan ook een bijbel op de vier-tafel.  

Zittend aan de vier-tafel luistert u naar de kerkomroep-uitzending. Op een gegeven moment worden 

de woorden van instelling en zegen over brood en wijn uitgesproken. Dan gebruiken we allen deze 

gaven van de Heer - ieder in zijn/haar huis - en toch gezamenlijk, verbonden als gemeenschap van 

Jezus Christus. 

 

Orgelspel 
 

 

WELKOM EN MEDEDELINGEN 

 

Stil gebed 
 

AANVANGSPSALM: 

Ps 67 : God zij ons gunstig en genadig 
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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. 

 

GROET EN BEMOEDIGING 

 

LIED: Ps 67 :  

3   De aarde heeft haar 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 

 

LIED: 608  De steppe zal bloeien 
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.2. De ballingen keren 

 zij keren met blinkende schoven. 

 Die gingen in rouw 

 tot aan de einden der aarde 

 één voor één, en voorgoed, 

 die keren in stoeten. 

 Als beken vol water 

 als beken vol toesnellend water 

 schietend omlaag van de bergen. 

 Met lachen en juichen –  

 die zaaiden in tranen 

 die keren met lachen en juichen. 

 

3. De dode zal leven,  

 De dode zal horen: nu leven. 

 Ten einde gegaan 

 en onder stenen bedolven 

 dode, dode, sta op, 

 het licht van de morgen. 

 Een hand zal ons wenken 

 een stem zal ons roepen: Ik open 

 hemel en aarde en afgrond. 

 En wij zullen horen 

 en wij zullen opstaan 

 en lachen en juichen en leven. 

 

GEBED OM DE HEILIGE GEEST: 

 

1ste  SCHRIFTLEZING: Ex 12 : 1-14   

 

LIED:  81: 7.8.9  Luister, welk bevel... 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ik ben Hij-die-is:              9.Leef uit mijn verbond 

 God wil Ik u wezen.            Vraag van Mij vrijmoedig.  

 Uit de duisternis                  Open wijd uw mond. 

 van de slavernij                    Al wat u ontbreekt,   

 maakte Ik u vrij:                   al waar gij om smeekt  

 hebt gij nog te vrezen?         geef Ik overvloedig.  . 

 

OVERDENKING I 

 

2de  SCHRIFTLEZING: Joh 13 : 1-15   

 

 OVERDENKING II 
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IED: 395 : (1.2.3.4) Op de avond , toen de uittocht uit Egypte werd gevierd 

 
 

2. Op die avond van het paasfeest 

 heeft Hijzelf ons uitgelegd, 

 dat het brood ons werd gegeven 

 als een teken van zijn leven, 

 dat Hij uitdeelt aan zijn mensen, 

 dat heeft Hij gezegd. 

 refrein 

 

3. Op die avond, toen de beker 

 werd gezegend door de Heer, 

 zei Hij: wat jullie misdeden, 

 dat is nu voorgoed verleden, 

 je mag leven van vergeving, 

 nu en telkens weer. 

 refrein  

4. Op die maaltijd van het paasfeest, 

 Op de avond voor zijn dood 

 Zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn 

 Op het feest waar jullie vrij zijn, 

 Op de maaltijd die God aanricht, 

 En dat feest wordt groot!  

 refrein 

 

GEBED - MEDITATIE,   

 

 

WOORDEN VAN INSTELLING 
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LIED: 393 Als ik in deze stille tijd  

 
2.  Als er tot uw nagedachtenis 

 de viering van het nachtmaal is 

 en Gij het brood des levens zijt, 

 de beker van de dankbaarheid - 

 o Heer dat Gij gelijk het graan 

 te gronde gaat om op te staan. 

 

3. Gij deelt met mij de laatste nacht 

 en breekt tot alles is volbracht; 

 en dit is het genadebrood, 

 Gij hebt mij lief tot in de dood; 

 en dit is de genadewijn, 

 Gij zult voorgoed mijn gastheer zijn.

NODIGING:   

 

DELEN VAN BROOD EN BEKER 

 

DANKZEGGING 

 

 
  



 

7 

 

Ps 22 : 11.13 Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.  Eet dan, die zit in s werelds overvloed 

 of daal in t stof wanneer gij sterven moet, - 

 bij dood of leven, voor-  of tegenspoed, 

 zult gij toch allen 

 voor Gods gerechtigheid ter aarde vallen! 

 Ook het geslacht, dat nog niet is geboren 

 zal eenmaal van de Heer getuigen horen, 

 dat Hij t volbracht1 
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GOEDE VRIJDAG      

2 april 2021       

   
 
Voorganger: ds W. Jöhlinger  
Cantorij Munter AE en cantorij Westerwolde 
 

  STILTE 
 

WELKOM en INLEIDING 

 

  STILTE 
 

VOTUM en GEBED 

 

Ps  22 : 1.2   Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij ? 

 

 
 

2. 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 vad’ren bleven op U bouwen, 

 dat Gij hen nam in heilige bescherming: 

 Gij hebt, als zij U riepen om ontferming 

 hen niet beschaamd. 

 

LEZING UIT HET EVANGELIE van Johannes 

 

I  Johannes 18 : 1-11    
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           LIED 587 : 1  Licht voor de wereld 

 

 
 

II  Johannes 18 : 12-27   

 
         LIED 587 : 2   

  Eén mens moet sterven om een volk te redden. 

 Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder, 

 warm ik mij aan uw liefde die niet loochent. 

 Open mijn ogen. 

 

III  Johannes 18 : 28-40   
 

       LIED 587 : 3   

 Hemelse koning, door God uitgekozen, 

 waarom staat U terecht als rechteloze? 

 U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden. 

 U draagt mijn zonden. 
 

IV  Johannes 19 : 1-16a   
 

                       LIED 587 : 4   

 Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie, 

 de mens die uit de hemel is geboren. 

 Ik ben de gesel die Hem openhaalde, 

 ik laat hem vallen. 
 

V Johannes 19 : 16b-30  
                    

                    STILTE   

   

       LIED 587 : 5  

 Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis 

 zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling 

 Liefde is dorst naar vrede zonder eind 

 Water dat wijn wordt. 
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VI  Johannes 19 : 31-37   
 

        LIED 587 : 6   

 Zing met de psalm: geen woord is er gebroken -  

 de waarheid is gezien om te geloven. 

 Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige 

 wil ik mij buigen. 
 

VII  Johannes 19 : 38-42  
 

       LIED 587:  7  

 Rijke geschenken zou ik willen geven 

 eerbied en dank, de mirre van mijn leven. 

 Eer aan de Heer, die dood en duister keerde, 

 Licht voor de wereld. 
 

   GOEDE VRIJDAG GEBEDEN   
 

         STILTE 

      

   ONZE VADER  
  

         STILTE 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAASWAKE 
3 april 2021 
  

Voorganger: ds W. Jöhlinger 

Cantorij Munter AE en cantorij Westerwolde  

 

LIED: 598  Als alles duister is 

 

Als alles duister is, 

 ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

 vuur dat nooit meer dooft (2 x) 

 

De PAASKAARS wordt ontstoken aan het vuur 

 

INTOCHT VAN HET LICHT 

We lopen in optocht achter de brandende Paaskaars aan de kerk binnen 

Iedereen krijgt een kaarsje aangereikt bij het binnengaan 

 

Tijdens de optocht wordt LIED 593 gezongen..  
 

Zanger(s)  :  Licht van Christus 

Allen  :  HEER, wij danken u  

(Drie keer, telkens een toon hoger) 

 

OP WEG NAAR HET LICHT 

Het is nog donker - nacht - nacht van de dood. 

Maar we blijven niet in het donker. 

We mogen hopen op de nieuwe morgen, hopen op licht - hopen op leven. 
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LIED: 566 : 1.2.3.4 Midden in de dood  

 

 
 

2. Dood is in ons bloed, 

 Dood voor onze ogen, 

 maar Hij geeft ons moed, 

 dat wij leven mogen  

 met de dood in ’t bloed. 

 

3. Dat wij uit de dood 

 opstaan om te leven, 

 etend van het brood 

 dat Hij heeft gegeven 

 midden in de dood. 

4. Lamp voor onze voet, 

 licht voor onze ogen, 

 geef ons levensmoed 

 met de dood voor ogen 

 met de dood in ’t bloed. 

 

In deze nacht - in deze wake - zien wij uit naar het licht naar het leven. 

Volgens het eerste bijbelse scheppingsverhaal is LICHT het eerste dat ontstaat. 

Vanaf het begin roept God zijn schepping in het licht. 

Duisternis zal verdwijnen. 

 

De schepping van hemel en aarde 
 
SCHRIFTLEZING: Gen 1 : 1 t/m 2: 4a     

 

STILTE 

 

LIED: 513 : (1.2.3.4)  God heeft het eerste woord  
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2.  God heeft het eerste woord. 

 voor wij ter wereld kwamen, 

 riep Hij ons reeds bij name, 

 zijn roep wordt nog gehoord. 

 

3. God heeft het laatste woord. 

 Wat Hij van oudsher zeide, 

 wordt aan het eind der tijden 

 in heel zijn rijk gehoord. 

 

4. God staat aan het begin 

 en Hij komt aan het einde. 

 Zijn woord is van het zijnde 

 oorsprong en doel en zin. 

 

Herschepping (nieuwe Adam) 
Het ging mis met de schepping - al van begin af aan. De dood krijgt ruimte in het leven 

Door één mens kwam de dood de wereld in - door de dood van Jezus Christus is er weer zicht op 

leven.  

 

SCHRIFTLEZING: Rom 5 : 1-15  

 

STILTE 

 

LIED: 966 1.2.5  Het heil des hemels werd ons deel  

 

 

 
 

2. Geen mens kon ooit des Heren wet, 

 der mensen maat vervullen; 

 toen heeft de Zoon zich ingezet 

 om God en onzentwille 

 en kwam tot ons, een mens als wij, 

 maar zonder zonde, waarlijk vrij, 

 de mens van den beginne. 

 

5. Lof Vader, Zoon en heilige geest, 

 Hem die voor alle tijden 

 ons heeft geroepen tot zijn feest, 

 die zeer ons zal verblijden. 

 Ja, ons verlangen wordt vervuld 

 En onze menselijkheid onthuld, 

 zij is in God voleindigd.  

 

Nieuwe hoop 
Zal het wel waar wezen? Houdt het duister op? Is er nieuw leven?  

Bevangen van angst is het haast niet te geloven, wat over Jezus wordt gezegd: Hij is opgewekt. 
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SCHRIFTLEZING:  Marc. 16: 1-8   

 

STILTE 

 

v: Christus is opgestaan! 

g: Christus is opgestaan! 

v: Hij is waarlijk opgestaan! 

g: Hij is waarlijk opgestaan! 

v: Christus is opgestaan! 

g: Christus is opgestaan! 

 

LIED: 630 1.2.3.4  Sta op een morgen ongedacht 

 

 
 

2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 

 open uw dode oren; 

 kom uit het graf dat u omsluit, 

 kom uit en word geboren! 

 Toen heeft zich in het vroegste licht 

 de nieuwe Adam opgericht, 

 ons allen lang tevoren. 

 

3. Al wat ten dode was gedoemd 

 mag nu de hoop herwinnen; 

 bloemen en vogels, - alles roemt 

 Hem als in den beginne. 

 Keerde de Heer der schepping weer, 

 dan is het tevergeefs niet meer 

 te bloeien en te minnen. 

4. Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 

 De schoot van ’t graf ontkomen. 

 De morgen is vol nieuw geluid, 

 werp af uw boze dromen. 

 Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 

 is voor het lichaam nu vrij baan 

 naar een bestaan volkomen. 

 

v: In deze nacht gedenken we onze eigen doop  

 en proberen opnieuw ja te zeggen op wat ons met de doop is toegezegd.  

Het doopvont wordt met water gevuld (hoorbaar, zichtbaar!) 

DOOPGEBED 
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DOOPGEDACHTENIS 

v: Broeders en zusters, in de doop zijn wij met Christus begraven  

 om met Hem ten leven te worden opgewekt.  

 Daarom vraag ik u op te staan en antwoord te geven.  

 Wilt u de HEER uw God dienen en naar zijn stem alleen horen?  

g:  Ja, dat wil ik.  

 

v: Wilt u als kinderen van God leven - wilt u zich verzetten tegen alles, wat u van God afhoudt?  

g:  Ja, dat wil ik.  

 

v:  wilt u leven in het licht, leven in de vrijheid van Gods kinderen?  

g:  Ja, dat wil ik.  

 

v: Schaamt u niet Christus te belijden,  

 want het evangelie is een kracht van God tot behoud van wie gelooft. 

 en antwoordt in gemeenschap met christenen  over de hele wereld 

 in gemeenschap met wie ons zijn voorgegaan in het geloof: 

 Gelooft u in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde? 

g:  Ja, ik geloof 

 

v: Gelooft u in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige 

Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 

gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de 

doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden?  

g:  Ja, ik geloof 

 

v: Gelooft u in de Heilige Geest; gelooft u de heilige algemene christelijke Kerk, de gemeenschap 

der heiligen; de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven?  

g: Ja, ik geloof. 

 

STILTE 

     gelegenheid om je eigen doop te gedenken of met het verlangen naar die doop bezig te zijn.  

 

LIED:  345 (1.2.3) Gij hebt uw woord gegeven 
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2. Nu ik U heb gegeven  

 mijn woord op deze dag, 

 geef dat met heel mijn leven 

 ik daarvoor instaan mag, 

 dat ik het in mijn daden 

 waarmaak aan iedereen 

 Maak zichtbaar uw genade 

 door mij en om mij heen. 

 

3. God, die uw woord gegeven, 

 uw zoon gezonden hebt 

 en naar zijn beeld het leven 

 van wie U kent herschept, - 

 wees door uw Geest met allen 

 die hebben ja gezegd, 

 dat zij die staan niet vallen. 

 Maak Gij ons trouw en echt. 

 

v: We zijn niet meer in duisternis. 

 We delen het licht. 

 We steken onze kaarsje aan de Paaskaars aan  

 en dragen het licht de duisternis is. 
 

Met onze brandende kaarsjes gaan we naar buiten terwijl  

LIED 809  klinkt…….. 

Blijf niet staren op wat vroeger was 

Sta niet stil in het verleden. 

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen, 

het Is al begonnen, merk je het niet? 

 

Morgenochtend – paasmorgen - 

   in het licht van de nieuwe dag  

      zetten we de Paasjubel in. 
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PASEN 
4 april 2021 

Voorganger: ds W. Jöhlinger 

Organist: J. Eefting 

Cantorij Munter AE en cantorij Westerwolde 

 

WELKOM en AFKONDIGINGEN 

Stil gebed 

 

Aanvangslied: Ps 118 :  9   Dit is de dag die God deed rijzen 

 

 
 

BEMOEDIGING EN GROET 

 

LIED: 617 : 1.2.3 De Heer is waarlijk opgestaan 
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2. Wanneer Hij niet was opgestaan, 

 Halleluja, halleluja, 

 Dan zou de wereld zijn vergaan. 

 Halleluja, halleluja, 

3. maar nu Hij overwonnen heeft, 

 Halleluja, halleluja, 

 Nu loven wij de Heer die leeft, 

 Halleluja, halleluja! 

 

GEBED 

 

Moment voor kinderen  

LIED  Opwekking 614: Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem   

  ( https://www.youtube.com/watch?v=qkhOM4jsP-Y) 

 

1. 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 
 

2. 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!' 

 

3. 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 
 

4. 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! 

 

5. 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 
 

6. 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 

7. 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 (2 x) 

    Uw genade is mij genoeg.  

    Uw genade is mij genoeg. 

 

Het Paasverhaal voor grote en kleine kinderen van God: Met smarties door het 

Paasverhaal 

 

LIED: Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft   

   ( https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdGXVldI )  

 

1.Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft. 
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan. 
Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft. 
Jezus is opgestaan! (2 X) 

 

2.Hij heeft de dood overwonnen 

Ons van de zonde bevrijd. 

Hij stierf maar dit is het wonder 

Hij leeft in eeuwigheid. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qkhOM4jsP-Y
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3.Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 

Prijs zijn grote naam 

En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning 

Jezus is opgestaan!  

 

4.Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft 

Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan. 

Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft. 

Jezus is opgestaan! 

 

5.Hij heeft de dood overwonnen 

Ons van de zonde bevrijd   

  

Hij stierf maar dit is het wonder 

Hij leeft in eeuwigheid    

  

 

6.Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 

Prijs zijn grote naam 

en zing ik: Halleluja, prijs de grote koning 

Jezus is opgestaan!  

 

7.Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 

Prijs zijn grote naam 

En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning 

Jezus is opgestaan!  

Jezus is opgestaan! 

 

LIED (LvdK) 222 : (1.2.3)  Jezus is ons licht en leven 

1. Jezus is ons licht en leven! 

 Hij, die, aan het kruis geheven, 

 met zijn bloed ons heeft gekocht, 

 heeft nu vorstlijk overmocht. 

 Hij kan niet gebonden wezen; 

 als een held is Hij verrezen! 

 Halleluja! Halleluja! 

 

2. Hij heeft het ridderlijk gestreden,  

 hel en duivel neergetreden; 

 woedt de vijand nog zo zeer, 

 schaden kan hij ons niet meer. 

 Sion moet Hem dank bewijzen 

 en met luider stemme prijzen. 

 Halleluja! Halleluja! 

 

3. ’t Leven heeft de dood verslonden; 

 wat geboeid is, wordt ontbonden. 

 Dood, waar is uw overmacht, 

 waar uw prikkel, waar uw kracht? 

 ’s Heren vrijgekochten hopen, 

 want de hemel gaat hun open. 

 Halleluja! Halleluja! 

 

OVERDENKING:   Jezus is opgestaan ! 

 
 MUZIEK 
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Lied:  608 De steppe zal bloeien 

 
 

2. De ballingen keren 

 zij keren met blinkende schoven. 

 Die gingen in rouw 

 tot aan de einden der aarde 

 één voor één, en voorgoed, 

 die keren in stoeten. 

 Als beken vol water 

 als beken vol toesnellend water 

 schietend omlaag van de bergen. 

 Met lachen en juichen –  

 die zaaiden in tranen 

 die keren met lachen en juichen. 

 

3. De dode zal leven 
 De dode zal horen: nu leven. 
 Ten einde gegaan 
 en onder stenen bedolven 
  dode, dode, sta op, 
  het licht van de morgen. 

  Een hand zal ons wenken 

   een stem zal ons roepen: Ik open 

    hemel en aarde en afgrond. 

   en wij zullen horen 

   en wij zullen opstaan 

    en lachen en juichen en leven. 

GEBEDEN 

 

COLLECTEAANKONDIGING 
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SLOTLIED: 634 1.2  U zij de glorie  

 

 
 

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! 

 

 

UITZENDING EN ZEGEN 

Amen amen amen 

 

Orgelspel 
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Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. 

Laat mij waar haat is, liefde brengen. 

Laat mij waar wrok is, vergeving brengen. 

Laat mij waar tweedracht is, eenheid brengen. 

Laat mij waar dwaling is, waarheid brengen. 

Laat mij waar twijfel is, geloof brengen. 

Laat mij waar wanhoop is, hoop brengen. 

Laat mij waar duisternis is, licht brengen. 

Laat mij waar verdriet is, vreugde brengen. 

Heer, maak dat ik er op uit ben 

te troosten dan getroost te worden, 

te begrijpen dan begrepen te worden, 

te beminnen dan bemind te worden. 

Want door te geven, krijgen we, 

door onszelf te vergeten, vinden we onszelf, 

door te vergeven, wordt ons vergeven, 

door te sterven, verrijzen we tot het eeuwig leven. 

 

 

Gebed toegeschreven aan  

Franciscus van Assisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gezegende paasdagen 


