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Toen Martien een jaar of negen was, stond op de voorzijde van de VPRO gids een 
tekening met daaronder de tekst: “Gij legt uw hand op mij” uit Psalm 139. In 1980 
heeft Martien uitgezocht wie de kunstenaar was en hem gevraagd om de teke-
ning opnieuw te maken met de bedoeling er na zijn overlijden een bidprentje van 
te laten maken. De tekening hing in Martiens studeerkamer. 
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Orgelspel 
 
De priester besprenkelt bij de deur van de kerk het lichaam van de overledene met wijwater en 
zegt: 
 

Moge Christus, die hem geroepen heeft, 
hem ontvangen 
en mogen de engelen en de heiligen 
hem geleiden in de heerlijkheid. 
 
 

Introïtus 
De gemeente staat op en tijdens de openingszang wordt het lichaam van Martien de kerk in-
gebracht door zijn kinderen, voorafgegaan door de priester, de bisschop en de assistenten. 
 

De introïtus wordt gezongen door de cantores.  
 Hun/hen in deze tekst worden vervangen door hem. 

 

  
 

 De antifoon wordt herhaald. 
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Inleiding 
De priester wendt zich tot de gemeente en zegt: 
 

Genade zij u en vrede van God onze Vader, 
van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest. 
 

Amen. 
 

Zegening van het lichaam 
 

Broeders en zusters, 
om de laatste eer te brengen 
aan deze mens, 
om recht te doen aan zijn leven en sterven,  
staan wij hier, 
rondom het dode lichaam 
dat ons van hem is overgebleven. 
Wij houden onze ogen gericht 
op het kruis van Jezus Christus, 
en wij spreken uit, 
in tastend geloof, 
dat dit het einde niet is, 
dat onze God een God van levenden is. 
 

Meer dan zijn lichaam 
is ons de naam 
van deze mens gebleven; 
die naam spreken wij hier uit, 
met eerbied en genegenheid, 
 

Martinus Franciscus Georgius 

- Martien - 
 

en wij bidden: 
Heer God, herinner U zijn naam,  
die hij van mensen heeft ontvangen  
en waarin hij gekend wordt, 
ook al is hij gestorven, 
die naam die Gij geschreven hebt 
in de palm van uw hand. 
 

Amen. 
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De kaarsen die rondom de kist staan worden ontstoken. 
 

Woorden van herinnering 

- Annemieke Parmentier-Blankert 

- Annemarie Giskes-Parmentier 
 
Hierna spreekt de priester: 
 

Ik zal opgaan tot het altaar Gods. 
 

tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult. 
 

Schuldbelijdenis 
De gemeente knielt en men tekent zich met het kruisteken. 
 

 Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Laten wij onze schuld belijden 
in vertrouwen op Gods barmhartigheid. 
 

Voor U belijden wij, almachtige God, 
voor heel uw kerk en voor elkaar, 
dat wij gezondigd hebben, 
in gedachte, woord en daad, 
in het kwade, dat wij gedaan hebben 
en in het goede dat wij hebben nagelaten.  
Ontferm U over ons, 
vergeef ons onze zonden, 
en geef dat wij U mogen dienen;  
vernieuw daartoe ons leven 
door Christus, onze Heer. 

 

Men tekent zich met het kruisteken: 
 

De almachtige en barmhartige Heer 

verlene ons kwijtschelding ,  
ontbinding en vergeving van onze zonden. 
 

Amen. 
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Gebed 
 

De Heer zij met u. 
 

En met uw geest. 
 

Laat ons bidden. 
 

God, aan wie het altijd eigen is 
genadig te zijn en te sparen, 
wij bidden U vol vertrouwen 
voor onze overleden broeder Martien, 
die uit deze wereld van ons is heengegaan; 
dat Gij hem niet ten einde toe vergeet,  
maar uw engelen gebiedt 
hem op handen te dragen 
en thuis te brengen in het vaderland, het paradijs,  
opdat hij die in U geloofd 
en op U gehoopt heeft 
moge delen in de eeuwige vreugde. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U in de eenheid van de heilige Geest  
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
 

Amen. 
 

De gemeente gaat zitten. 
 

Eerste schriftlezing 
 

Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen (6, 3-9) 
Door de doop met Christus begraven en opgestaan 
Zusters en broeders, weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn ge-
doopt in zijn dood?  
We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om,  
zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw le-
ven te leiden. 
Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 
Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een ein-
de moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de 
zonde zijn.  
Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 
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Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen 
leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. 
De dood heeft geen macht meer over hem.   
 

Hier eindigt de lezing. 
 

Tussenzang (OKG gezang 300) – door cantores 
Het lied van de Heer die een knecht werd - Filippenzen 2, 5-11  

 

 
 

Laat zo uw ge- / zindheid / zijn  
als het / was bij / Jezus Mes- /sias,  
 

die in de gestalte van God  
het niet heeft beschouwd als een / voor- / recht  
om / Gode ge- / lijk te / zijn,  

 

want Hij heeft de hemel verlaten,  
het bestaan van een / slaaf aan- / vaard  
in / alles ge- / lijk aan de / mensen,  
 

en in de gedaante der mensen,  
vernederd ten / dode / toe,  
heeft / Hij aan het / kruis ge- / hoorzaamd,  

 

daarom heeft God Hem verhoogd  
en heeft Hem een naam ge- / ge- / ven  
boven / alle / andere / uit,  
 

opdat voor de naam van Jezus  
zou buigen al /wat be- / staat  
in / alle / rangen der / schepping,  

 

en alle tong zou belijden  
dat Jezus de / Heer / is,  
tot / glorie van / God de / Vader.  Amen 
 
Evangelie 
De gemeente staat op. 
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De Heer zij met u. 
 

En met uw geest. 
 

Lezing uit het heilig evangelie naar Johannes (11, 21-27) 
 

U, Heer, zij glorie. 
 

Marta zei tegen Jezus: “Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestor-
ven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.” 
Jezus zei: “Je broer zal uit de dood opstaan.”  
“Ja,” zei Marta, “ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.” 
Maar Jezus zei: “Ik ben de opstanding en het leven.  
Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij ge-
looft zal nooit sterven. Geloof je dat?’  
“Ja Heer,” zei ze, “ik geloof dat u de Messias bent,  
de Zoon van God die naar de wereld zou komen.”  
Hier eindigt de lezing van het heilig evangelie. 
 

De gemeente antwoordt: 
 

 Lof zij U, Christus! 
 

Prediking 
 

Orgelspel 
 

Geloofsbelijdenis - De gemeente staat op. 
 

Laten wij ons geloof belijden 
in de vaste hoop op Gods beloften 
en in de zekerheid van het eeuwige leven,  
dat ons in de doop is geschonken. 
 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijn enige 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,  
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die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen van de doden,  
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, 
zijn almachtige Vader, 
vandaar zal hij komen oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
de heilige, katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwige leven. 
Amen. 

 

Voorbeden 
De gemeente knielt. 
 

Laat ons in vrede bidden tot de Heer onze God ... 
 

Elke voorbede wordt door de gemeente beantwoord met de volgende 
acclamatie: 
 

 Wij bidden U, verhoor ons. 

 
Na de laatste voorbede zegt de priester: 
 

Gezegend de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, 
die ons naar zijn grote barmhartigheid  
heeft doen herboren worden  
tot een leven vol hoop  
door Jezus Christus,  
de eerstgeborene uit de doden. 
Hem zijn de lof en eer  
in de eeuwen der eeuwen. 
 

 Amen. 
 

Vredegroet 
De gemeente staat op. 
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De vrede van God 
die alle verstand te boven gaat, 
zal uw harten en gedachten bewaren 
in Jezus Christus, onze Heer. 
 

Amen 
 

Geeft elkaar de vrede. 
 

Opdracht van de gaven 
De gemeente gaat zitten. 
Tijdens het gereedmaken van het altaar voor de viering van de Maaltijd van de Heer wordt ge-
zongen: gezang 683: vers 1 cantores, vers 2 orgel, vers 3 en 4 cantores. 
Brood en wijn worden naar het altaar gebracht. De gaven en de gelovigen worden bewierookt. 
 

 
 

2 Beziel mij, adem Gods, 3 Beziel mij, adem Gods, 
 tot mijn hart zuiver is,  tot ik de uwe ben, 
 en ik met U één wil slechts wil en in dit aardse lichaam zelf 
 in licht en duisternis. uw vuur, uw hartstocht ken. 
 

4 Beziel mij, adem Gods, 
 opdat ik nimmer sterf, 
 maar het volmaakte leven eens 
 voorgoed met U verwerf. 
 
Bidt, broeders en zusters, 
dat onze offerande aanvaard mag worden  
door God, de almachtige Vader. 
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De Heer neme de offerande aan uit uw handen,  
tot lof en eer van zijn Naam,   
tot heil van ons 
en van zijn gehele heilige kerk. 

 

Amen. 
 

Gebed over de gaven 
 

Heer onze God, 
zoals de graankorrel, in de aarde gelegd, 
sterft om rijke vrucht te dragen, 
laat zo onze broeder Martien 
bij U geborgen zijn  
om op te staan tot eeuwig leven in uw koninkrijk.  
Door Christus, onze Heer. 
 

Amen. 
 

Eucharistisch gebed 
De gemeente gaat staan. 
 

De Heer zij met u. 
 

 En met uw geest. 
 

Opwaarts de harten. 
 

 Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 

Brengen wij onze dank aan de Heer, onze God. 
 

 Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

Waardig is het dat ieders mond U verheerlijkt, 
dat elke tong U belijdt en dankt, 
U hulde brengt en uw Naam aanbidt, 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
Uit liefde hebt Gij alles geschapen, 
de wereld en wie haar bewonen; 
door uw ontferming hebt Gij de mensen verlost 
en grote goedertierenheid aan stervelingen bewezen. 
Uw majesteit, Heer, 
eren duizend maal duizend machten 
en tienduizend maal tienduizend engelen, 
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de legerscharen in de hemelen, 
uw dienaren, die vuur zijn en geest. 
Met de cherubijnen en de zalige serafijnen 
verheerlijken zij uw Naam; 
zij zingen en loven U, 
nimmer zwijgend, 
zij roepen tot elkaar en zeggen: De cantoren zingen: 
 

 

 
 

De gemeente knielt. 
 

Met al deze hemelse scharen, 
Heer, brengen ook wij 
U onze dank. 
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Al zijn wij maar zwakke en kleine mensen, 
Gij hebt in ons genade bewerkt 
die U nimmer kan worden vergolden: 
hebt Gij U niet zelf 
met ons menszijn bekleed 
om ons door uw godheid 
tot leven te wekken? 
 

Gij hebt ons doen opstaan uit onze vernedering, 
ons opgericht uit onze val, 
ons sterfelijk wezen hebt Gij doen verrijzen, 
Gij hebt onze zonden uitgewist, 
onze onschuld hersteld, 
ons kennen verlicht. 
De machten van het dodenrijk, 
Heer onze God, 
hebt Gij voor ons verslagen, 
onze lage staat hebt Gij verhoogd, 
aan onze broze natuur de overwinning geschonken 
door de rijkdom van uw genade. 
 

Voor dit alles, 
voor uw hulp en uw goedheid, 
voor al wat Gij aan ons gedaan hebt, 
brengen wij U lof en eer, 
dank en aanbidding. 
 

Gedenk, Heer, in uw onuitsprekelijke barmhartigheid 
allen die leefden uit geloof, 
de rechtvaardigen ons voorgegaan: 
zij hebben U alle tijden door behaagd 
bij het vieren van de gedachtenis 
van het lichaam en bloed van uw Gezalfde, 
dat ook wij U aanbieden, zoals zij deden, 
op het zuiver en hemels Altaar, 
zoals Gij zelf ons hebt geleerd. 
 

Want daags voor zijn vrijwillig lijden en sterven 
heeft uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, 
het brood in zijn handen genomen 
en zijn ogen opgeslagen naar U, 
zijn hemelse Vader; 
heeft hij het, U dankzeggend, gezegend, 
het gebroken 
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en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden: 
Neemt, eet, dit is mijn lichaam, 
dat voor u gegeven wordt. 
 

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker 
en U dankzeggend heeft hij die gezegend 
en aan zijn leerlingen gegeven 
met de woorden: 
Drinkt allen hieruit. 
Dit is mijn bloed 
van het nieuwe verbond, 
dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van de zonden. 
 

Telkens als gij dit doet,  
zult gij het doen tot mijn gedachtenis. 
 

Ook wij, Heer, 
die Gij hebt samengebracht, 
die hier bijeen zijn in uw Naam 
om te doen wat uw Zoon ons heeft voorgedaan, 
wij mogen met blijdschap gedenken, 
vereren, verheffen, lofprijzen en vieren 
dit groot en ontzagwekkend geheim 
van het lijden, het sterven en verrijzen 
van onze Heer Jezus de Christus. 
 

Zend, Heer, uw heilige Geest, 
dat zij moge rusten op dit offer van uw volk, 
om het te zegenen en te heiligen, 
opdat het ons wordt 
tot teken van verzoening, 
tot hoop op verrijzen uit de doden, 
tot nieuw leven in het rijk van de hemelen 
met alle mensen van uw welbehagen. 
 

Voor heel uw wonderbare beschikking, 
voor alle goeds aan ons bewezen, 
brengen wij U onze dank; 
wij verheerlijken U voor eeuwig 
in uw kerk die Gij hebt verlost 
door het kostbaar bloed van uw Gezalfde, 
en brengen glorie, lof en eer 
aan uw levende, heilige Naam, 
die altijd alle leven schenkt, 
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vandaag en alle dagen  
en in de eeuwen der eeuwen. 
 

 Amen. 
 

Het Gebed des Heren 
 

Laten wij bidden tot God onze Vader  
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt,  
geheiligd zij uw Naam,  
uw koninkrijk kome,   
uw wil geschiede op de aarde als in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid ons niet in bekoring,  
maar verlos van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht   
en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen.  

 

 
 

Het breken van het brood 
Terwijl de priester het brood breekt zegt hij: 
 

Het brood dat wij breken,   
geeft ons gemeenschap met het lichaam van Christus. 
 

Eén lichaam zijn wij allen,  
want wij delen in het ene brood. 
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De cantores zingen: 

 
 

Communie 
De priester spreekt een voorbereidingsgebed en zegt dan: 
 

Zalig zij, 
die genodigd zijn 
tot het bruiloftsmaal van het Lam. 
 

Hierna zeggen allen driemaal: 
 

Heer, ik ben niet waardig, 
dat Gij tot mij komt, 
maar spreek slechts een woord  
en ik zal gezond worden. 

 

Men slaat zich bij deze woorden op de borst. 
 
Tot de Heilige Communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in hun eigen kerkgemeenschap 
deelnemen aan de tafel van de Heer, en met ons zijn tegenwoordigheid willen vieren. 
U ontvangt de heilige Communie op de hand op uw eigen plaats. We nuttigen gelijktijdig de 
communie als iedereen de hostie heeft ontvangen en de bisschop en priester terug zijn op 
het altaar. 
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Tijdens de communie - orgelspel 
 

Gezang na de communie - gezang 709 - cantores 
 

 
 

 2. laat mij dan dankbaar leven, 
 de volle tijd, 
 geborgen in de beven- 
 de zekerheid, 
 

 3. dat ik niet uit dit smal en 
 onvast bestand 
 van mijn bestaan zal vallen 
 dan in uw hand. 
 

Gebed na de communie 
De gemeente knielt. 
 

De Heer zij met u 
 

 En met uw geest. 
 

Laat ons bidden. 
 

Wij danken U, Heer, 
voor uw woord van troost en vertrouwen,  
voor het brood en de beker, 
voor de belofte van uw koninkrijk. 
Wij bidden U: 
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blijf ons nabij, alle dagen 
en richt onze ogen op hem 
die ons is voorgegaan 
door de dood naar het leven: 
Christus, onze Heer. 
 

Amen. 
 

 
 
Laatste aanbeveling ten afscheid 
De gemeente staat op. 
De bisschop, staande bij de baar, zegt: 
 

Laten wij dan in het geloof in Christus’ verrijzenis  
onze broeder uitdragen met gebed. 
 

Heer, geef hem de eeuwige rust 
 

 en laat het eeuwige licht hem schijnen. 
 

Eeuwige God,  
Gij die de namen van hen  
die in Christus geheiligd zijn,  
geschreven hebt in de palm van uw hand,  
ontferm U over onze broeder Martien 
bevrijd hem van alle kwaad  
ontvang hem 
in het rijk van uw heerlijkheid  
en verblijd hem door uw tegenwoordigheid.  
Mogen uw heilige engelen hem geleiden  
tot de troon van het Lam,  
dat hij met Maria, uw apostelen en profeten  
en al uw heiligen  
ja, met allen die ons zijn voorgegaan 
de majesteit van uw Christus mag aanschouwen. 
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Bekleed hem met de mantel der gerechtigheid  
en schenk hem de vrede van uw kinderen  
om U, Vader, Zoon en heilige Geest,  
te loven en te prijzen in eeuwigheid. 

 

 Amen. 
 
Het lichaam wordt met wijwater gezegend. 
 

Ten teken van onze hoop,  
dat God aan onze broeder Martien 
en aan ons allen  
een nieuw en onvergankelijk lichaam geven zal  
en om te getuigen van ons geloof in de verrijzenis   
zegen  ik dit lichaam  
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  
 

 Amen. 
 

Lofzang van Zacharias met antifoon - cantores 
 

antifoon 

 
 

De bisschop gaat met wierook rondom de baar. 
 

Johannes 11, 25-26a: Lucas 2, 68-71 en 77-79 
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Gezegend de Heer, de God van Israël, * 
die zijn volk bezocht en verlost heeft. 
 

Een hoorn van heil heeft Hij ons doen opgaan * 
in het huis van zijn dienaar David, 

 

zoals Hij eens beloofd had * 
bij monde van zijn heilige profeten van oude tijden. 
 

dat Hij ons van onze vijanden zou verlossen * 
en uit de hand van al wie ons haten, 

 

om zijn volk de kennis van het heil te geven * 
in de vergeving van hun zonden. 
 

door de milde erbarming van onze God, + 
waarmee Hij ons komt bezoeken, * 
die als Dageraad verschijnt van boven, 

 

om te verlichten wie in duisternis 
en schaduw van dood zijn gezeten, * 
om onze voeten te richten op een weg van vrede. 
 

 Geef hem eeuwige rust, O Here; * 
 laat het eeuwige licht hem schijnen. 
 

De antifoon wordt herhaald. 
 

Slotgebed 
 

Heer, wil onze broeder Martien 
in uw barmhartigheid blijven gedenken 
en houd zijn gedachtenis in ons levend.  
Neem hem op in uw Vaderhuis, 
waar de vele woningen zijn, 
waar voor allen die in U geloven 
een plaats is bereid. 
Door Christus, onze Heer. 
 

Amen. 
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Zegen 
 

Laat ons nu gaan in vrede,  
in de vaste hoop  
op hem die ons leven is:  
Christus, onze Heer. 
 

Zegene u de almachtige God,  

 Vader, Zoon en heilige Geest 
 

Amen. 
 

Slotzang – gezang 605 
Vers 1 cantores, vers 2 door allen gesproken, vers 3 cantores. 
 

 
 

 2. Engelen zongen 
 't lied van verlangen voor, 
 wij zingen mee met een aardse stem. 
 Zolang wij leven zoeken wij vrede, 
 God roept ons naar Jeruzalem. 
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 3. Wie van de Zoon is 
 weet wat zijn schoonheid is: 
 vrede en liefde van mens tot mens. 
 Eer aan de Vader, 
 eer op de aarde, 
 met al mijn adem eer ik Hem! 
 
Het lichaam van Martien wordt onder orgelspel uitgedragen. 
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Bij het graf 
 
Wanneer men bij het graf is aangekomen, zegt de priester: 
 

Hier bijeengebracht  
bij de laatste rustplaats 
van onze broeder Martien, 
gedenken wij zijn naam voor Gods Aangezicht 
en wij geven hem uit handen, 
wij leggen hem neer in de aarde,  
in de handen van de levende God. 
 
De priester zegent het graf met wijwater en zegt: 
 

Laat ons bidden. 
 

Heer onze God,  
verhoor de gebeden van hen die in U geloven. 
Zegen dit graf, 
waaraan wij het lichaam van deze mens toevertrouwen. 
Geef dat hij met al uw uitverkorenen 
mag verrijzen tot nieuw leven 
bij de komst van Christus, onze Heer. 
 

 Amen. 
 
Hierna daalt de kist in het graf.  
De priester bewierookt het lichaam en het graf,  
daarna maakt hij met het processiekruis een kruisteken over het lichaam. 
 

Als dienaar van Jezus Christus 
teken ik dit lichaam  
met het teken van het heilig kruis, 
in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
 

 Amen. 
 
De priester werpt driemaal wat aarde op de kist en zegt: 
 

Wij vertrouwen dit lichaam toe aan de aarde,  
as tot as, stof tot stof, 
in de vaste en zekere hoop  
op de verrijzenis  
in Jezus Christus, onze Heer. 
 

 Amen. 
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Heden zij zijn plaats in vrede 
en zijn woning in het heilig Sion. 
 
Het gebed des Heren 
 

Laten wij bidden voor allen 
die hier en overal rusten 
in de verwachting van de  verrijzenis. 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
geheiligd zij uw Naam, 
uw koninkrijk kome, 
uw wil geschiede op de aarde als in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze  schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Heer, geef hun de eeuwige rust 
 en laat het eeuwig licht hun schijnen. 
 
Zegen 
 

De priester zegt: 
 

De God van alle vertroosting, 
die nabij is voor allen die tot Hem roepen, 
Hij moge u kracht geven 
en u met hoop vervullen. 
 

Zegene u de almachtige God, 
Vader,  Zoon en Heilige Geest. 
 

 Amen. 
 
Laat ons gaan in vrede, 
 

 in de Naam van de Heer. 
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