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Paasmorgen

Goede Vrijdag

Paasnacht

Witte Donderdag
donderdag 1 april 2010, 21.30 uur

Programma

vrijdag 2 april 2010, 21.30 uur

zaterdag 3 april 2010, 21.30 uur

zondag 4 april 2010, 11.15 uur

Kiezen voor Liefde

Liefde verraden

Liefde vergooid

Liefde verborgen
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We begonnen met een bezoek aan het 
toneelstuk ‘Branden’. Daar zagen we wat 
mensen meemaken die uit haarden van 

geweld ontsnappen naar onze  relatief veilige wereld. 
De hevige gevoelens van afschuw, angst en haat 
die zij met zich meedragen. Dat wat zich achter de 
voordeur van immigranten afspeelt. In dit toneelstuk 
hebben spelers hun eigen ervaringen ingebracht 
en regisseur Alize van Zantwijk heeft een diep 
ingrijpende boodschap: de volgende generatie kan 
zich bevrijden van de afschuwelijke ervaringen van 
de vorige, door die te kennen en zich ermee uiteen 
te zetten. Haat, geweld, verkrachting, het hoeft niet 
altijd maar door te gaan. Je kunt jezelf bevrijden 
en echt vrij worden. Soms is zwijgen nodig, soms 
spreken, soms zingen om te kunnen liefhebben. 
 
Zo kwamen op het aloude Paasthema: Liefde.

De muziek van Leonard Cohen, Halleluja, 
inspireerde ons bij de voorbereiding van 
witte donderdag. Een gebroken wereld, een 

‘Broken Halleluja’. Daarom zoemen we dit jaar in op 
het verraad en associeerden niet alleen Bijbelteksten 
erbij, maar ook dat boek waarin verraad een grote rol 
speelt: ‘De vliegeraar’ van Khaled Hoesseini. Teksten 
daaruit vind je in de diensten van donderdag en 
zaterdag terug. 
Verraad is hard en tegelijkertijd o zo begrijpelijk en 
pijnlijk. 

De cantate van Buxtehude was 
een echte eyeopener voor de 
goede vrijdag. Geen worsteling, 

maar lofprijzing naar aanleiding van de 
lichaamsdelen van Jezus omdat hij ons 
door zijn (lichamelijk) lijden bevrijdt. We 
hebben er de rauwe teksten uit ‘Branden 
tegenaan gezet, om het contrast duidelijk 
te maken. De voeten melden ons de vrede, 
zijn hart de liefde.

Het verhaal van Branden en een 
droom uit de Vliegeraar zijn 
bronnen voor de paasnacht, 

naast Exodus, Job, die liever niet geboren 
was, en vooral: Ruth. In Ruth zien we een 
parallel met vluchteling vrouwen en hun 
lijden. Maar de liefde van God is nooit 
afwezig, hoogstens verborgen, net als bij 
de Emmausgangers. 
Dat verhaal is ook voor Pasen onze bron, 
samen met de Bachcantate, Erfreut euch 
ihr Herzen.

Bronnen
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Witte Donderdag

Liefde Verraden

Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God, 
Maar om te zoeken wat verloren is, 
Om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn, 
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. 
 
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn, 
Met heel dat zondige verleden van de wereld. 
Gij toch zijt groter dan ons hart, 
Groter dan alle schuld. 
Gij zijt de Schepper van een nieuwe toekomst, 
Een God van liefde, tot in eeuwigheid. 
Door Jezus Christus, onze Heer, 
AMEN

Welkom

Drempelgebed

Inleiding
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2. Jeruzalem is als een bruid getreden 
voor God in wit en goud 
en in haar heldre ogen staat een vrede 
door niemand ooit aanschouwd. 
Een stem roept in het rond: nu gaat 
beginnen, 
de koninklijke tijd, 
de koning zal de koningin beminnen 
die Hem is toegewijd.

3. De Koning die zijn troon heeft in den hoge, 
houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer 
wezen, 
nergen meer verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn.

Openingslied

Kyrie
Na elke bede, die beëindigd wordt met de woorden: ‘Zo bidden, zo zingen wij...’, antwoorden wij met het zingen van 
de acclamatie:
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Stil gebed

Onze Vader 
In de hemel 
Laat uw naam geheiligd worden, 
Laat uw koninkrijk komen 
En uw wil gedaan worden, 
Op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben 
vergeven wie ons iets schuldig was.

Halleluja!  
 
Loof, dienaars van de HEER,  
loof de naam van de HEER.  
De naam van de HEER zij geprezen  
van nu tot in eeuwigheid.  
Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,  
zij geloofd de naam van de HEER.  
 
Verheven boven alle volken is de HEER,  
verheven boven de hemel zijn luister.  
Wie is gelijk aan de HEER, onze God,  
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En breng ons niet in beproeving, 
Maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de 
macht en de majesteit 
Tot in eeuwigheid. 
AMEN

die hoog daar boven zijn woning heeft,  
die zijn oog richt naar beneden,  
wie in de hemel en op de aarde?  
Hij verheft uit het stof wie berooid is,  
uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.  
Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten,  
bij de hoogsten van zijn volk.  
De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het 
huis,  
een vrolijke moeder van kinderen.  
 
Halleluja!

2. Zingt jubilate, dat is goed, 
vogels en vissen, licht en water, 
bloemen en bomen, vlees en bloed, 
lichaam en ziel, zingt jubilate!

3. Zingt jubilate voor de Zoon, 
dat Hij de hemel heeft verlaten, 
dat Hij de zonden heeft verzoend, 
Jezus Messias jubilate!

4. Zingt jubilate voor de Geest, 
offer de vogel Geest uw adem, 
dat Hij uw hart met vuur geneest, 
weest God indachtig, jubilate!

OKG 659

Voorbeden

Brood en Wijn worden naar voren gebracht en de Tafel wordt gereed gemaakt.
We vormen een kring rond de Tafel. Ook als je niet wilt nemen van Brood en Wijn, ben je welkom in de kring.

Loflied

Psalm 113

De Tafel
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Tafelgebed

Delen

Dankgebed

Heer, onze God, 
wij brengen U dank 
in onze gaven, 
in brood en wijn. 
Maak ons deze avond 
en in uw koninkrijk 
tot deelgenoten 
van uw Zoon, 
omwille van Hem 
die zich ten einde toe 
ten dienst heeft gesteld  
van al uw mensen; 
Christus, onze Heer. 
Amen.

Ja, gezegend zijt Gij, 
Heer, onze God, 
want Gij hebt uw volk bevrijd 
uit angst en duisternis. 
In de nacht zijt Gij voor ons uit gegaan, 
lichtend als vuur, 
en door het water van de dood 
voert Gij ons naar een land 
van vrede in overvloed. 
Gezegend zijt Gij 
om uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, 
die de zijnen in de wereld 
heeft liefgehad ten einde toe; 
die in de nacht vóór zijn lijden 
met zijn leerlingen maaltijd hield 
en hun brood en wijn gegeven heeft 
als teken van leven voorgoed.

Zo zullen wij, verlost door zijn dood 
en opgewekt door zijn verrijzenis, 
delen in zijn heerlijkheid.

In de nacht van de overlevering, 
DAT IS IN DEZE NACHT, 
heeft Hij het brood genomen 
daar de dankzegging over uitgesproken  
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,  
en gezegd: 
Neemt en eet, 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, 
doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo heft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven 
en gezegd: 
Drinkt allen daaruit, 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn 
bloed dat voor u en voor velen vergoten 
wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doet dit zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

Bijeen tot zijn gedachtenis 
komen wij tot U, o God, 
met dit brood en deze beker.

Schepper God, genadig en lankmoedig, 
Hemel en aarde wilt Gij vernieuwen. 
Mogen wij uw woorden bewaren 
In ons hart en leven zoals u wilt, 
Zoals uw Zoon Jezus Christus gedaan heeft. 
Houd de hoop in ons wakker 
Dat uw vrede komen zal 
En Gij alles eens voltooien zult. 
Amen

Wij geven brood en wijn aan elkaar door.
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Het Paasmaal - verraad & verloochening

Op de eerste dag van het feest van het 
Ongedesemde brood kwamen de leerlingen 
naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat 

wij voorbereidingen treffen zodat u het pesachmaal 
kunt eten?’  
Hij zei: ‘Ga naar de stad en zeg tegen de persoon die 
jullie bekend is: “De meester zegt: ‘Mijn tijd is nabij, 
bij jou wil ik met mijn leerlingen het pesachmaal 
gebruiken.’”’  
De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen 
en bereidden het pesachmaal.  
 
Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de 
twaalf aan voor de maaltijd. Onder het eten zei hij 
tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij 
uitleveren.’  
Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander 
vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?’  
Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn 
brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. De 
Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven 
staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon 
uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij 
nooit geboren was.’  
Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het 
toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’ 
  
Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het 
zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen 
ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn 
lichaam.’  

En hij nam een beker, sprak het 
dankgebed uit en gaf hun de beker met de 
woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn 
bloed, het bloed van het verbond, dat voor 
velen wordt vergoten tot vergeving van 
zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik 
niet meer van de vrucht van de wijnstok 
drinken tot de dag komt dat ik er met jullie 
opnieuw van zal drinken in het koninkrijk 
van mijn Vader.’  
 
Nadat ze de lofzang hadden gezongen, 
vertrokken ze naar de Olijfberg.  
Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie 
zullen mij deze nacht allemaal afvallen, 
want er staat geschreven: “Ik zal de herder 
doden, en de schapen van zijn kudde 
zullen uiteengedreven worden.” Maar 
nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik 
jullie voorgaan naar Galilea.’  
Petrus zei daarop tegen hem: ‘Misschien 
zal iedereen u afvallen, ik nooit!’  
Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker 
je: deze nacht zul je, nog voor de 
haan gekraaid heeft, mij driemaal 
verloochenen.’  
Petrus zei: ‘Al zou ik met u moeten 
sterven, verloochenen zal ik u nooit.’  
Alle andere leerlingen vielen hem daarin 
bij.

Mattheüs 26: 17 – 35

Liefde Verraden

De Tafel wordt leeggeruimd.
Wij gaan weer zitten in de banken.:
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I heard there was a secret chord, 
that David played and it pleased the Lord, 
but You don’t really care for music, do You? 
It goes like this: the fourth, the fifth,  
the minor fall, the major lift, 
the baffled king composing hallelujah. 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

And maybe I’ve been here before, 
I know this room, I’ve walked this floor; 
I used to live alone before I knew You. 
And I’ve seen Your flag on the marble arch, 
but love is not a victory march, 
it’s a cold and very lonely hallelujah. 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

There was a time You let me know  
what’s really going on below,  
but now You never show it to me, do You? 
I remember when I moved in You, 
and the holy dove was moving too,  
and every breath we drew was hallelujah. 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

Zij die Jezus gevangengenomen hadden, 
leidden hem voor aan Kajafas, de hogepriester 
bij wie de schriftgeleerden en de oudsten 

bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een 
afstand tot op de binnenplaats van het paleis van de 
hogepriester; daar ging hij tussen de knechten zitten 
om te zien hoe het zou aflopen.  
De hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden 
een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten 
afleggen op grond waarvan ze hem ter dood zouden 
kunnen veroordelen, maar ze vonden er geen, hoewel 
zich vele valse getuigen meldden. Ten slotte meldden 
er zich twee die zeiden: ‘Die man heeft gezegd: “Ik 
kan de tempel van God afbreken en in drie dagen 
weer opbouwen.”’  
De hogepriester stond op en vroeg hem: ‘Waarom 
antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen 
zeggen?’ Maar Jezus bleef zwijgen.  
De hogepriester zei: ‘Ik bezweer u bij de levende 
God, zeg ons of u de messias bent, de Zoon van God.’ 
Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik zeg tegen u 
allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten 
aan de rechterhand van de Machtige en hem zien 
komen op de wolken van de hemel.’  
Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij 
riep uit: ‘Hij heeft God gelasterd! Waarvoor hebben 
we nog getuigen nodig? Nu hebt u met eigen oren 

Verloochening
gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt u?’  
Ze antwoordden: ‘Hij is schuldig en 
verdient de doodstraf!’  
Daarop spuwden ze hem in het gezicht en 
sloegen hem. Anderen stompten hem en 
zeiden: ‘Profeteer dan maar eens voor ons, 
messias, wie is het die je geslagen heeft?’  
 
Petrus zat buiten, op de binnenplaats. 
Er kwam een dienstmeisje naar hem toe, 
dat zei: ‘Jij hoorde ook bij die Jezus uit 
Galilea!’  
Maar hij ontkende dat met klem, zodat 
allen het konden horen: ‘Ik weet niet waar 
je het over hebt.’  
Toen hij wilde weggaan naar het 
poortgebouw, zag een ander meisje hem. 
Ze zei tegen de omstanders: ‘Die man 
hoorde bij Jezus van Nazaret!’  
En opnieuw ontkende hij en zwoer: ‘Echt, 
ik ken de man niet!’  
Even later kwamen de omstanders naar 
Petrus toe, ze zeiden: ‘Jij bent wel degelijk 
een van hen, trouwens, je accent verraadt 
je.’  
Daarop begon hij te vloeken en hij 
bezwoer hun: ‘Ik ken die man niet!’ En 

Hallelujah

You say I took the name in vain, 
but I don’t even know the name, 
and if I did, well really, what’s it to Ya? 
There’s a blaze of light in every word, 
it doesn’t matter which You heard: 
The holy or the broken hallelujah. 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

I did my best, it wasn’t much, 
I couldn’t feel so I tried to touch, 
I’ve told the truth, I didn’t come to fool Ya. 
And even though it all went wrong,  
I’ll stand before the Lord of Song 
with nothing on my tongue but hallelujah. 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, 
hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

Leonard Cohen

Ineke zingt:
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Waarheid

Elk een roepie, kinderen. Maar één roepie per 
persoon en ik haal het gordijn van de waarheid 
op.’  

De oude man zit tegen een lemen muur. Zijn blinde 
ogen lijken wel gesmolten zilver, gebed in een 
paar diepe kraters. Over zijn stok gebogen strijkt 
de waarzegger met een knoestige hand over het 
oppervlak van zijn holle wangen. Houdt hem dan 
voor ons op. ‘Dat is toch niet veel gevraagd voor de 
waarheid, hè, een roepie per persoon?’  
Hassan laat een muntstuk in de getaande handpalm 
vallen. Ik laat de mijne vallen.  
‘In de naam van de goedgunstige, genadige Allah, 
fluistert de waarzegger. Hij pakt eerst Hassans hand 
vast, strijkt met een hoornachtige nagel over zijn 
handpalm, rond en rond, rond en rond. Dan zweeft de 

meteen kraaide er een haan. T 
oen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: 
‘Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij 
driemaal verloochenen.’  
Hij ging naar buiten en huilde bitter.

Mattheüs 26: 57-75

vinger naar Hassans gezicht en maakt een 
droog, krassend geluid als hij langzaam de 
welving van zijn wangen en de contouren 
van zijn oren volgt. De eeltige kussentjes 
van zijn vingers strijken langs Hassans 
ogen. De hand stopt daar. Blijft hangen. 
Een schaduw trekt over het gezicht van de 
oude man. Hassan en ik wisselen een blik. 
De oude man pakt Hassans hand en legt 
de roepie erin terug. Hij wendt zich tot 
mij. ‘En jij, jonge vriend?’ zegt hij.  
Aan de andere kant van de muur kraait 
een haan. De oude man reikt naar mijn 
hand en ik trek hem terug.

Uit “De vliegeraar” , Khaled Hosseini

Were you there, when they crucified my Lord? 
Were you there, when they crucified my Lord? 
Oh, sometimes it causes me to tremble, 
Brothers, tremble 
Were you there, when they crucified my Lord?

Were you there, when they nailed him to the tree? 
Were you there, when they nailed him to the tree? 
Oh, sometimes it causes me to tremble, 
Brothers, tremble 
Were you there, when they nailed him to the tree?

Were you there, when they pierced him in the side? 
Were you there, when they pierced him in the side? 
Oh, sometimes it causes me to tremble, 
Brothers, tremble 
Were you there, when they pierced him in the side?

Were you there, when they laid him in the 
tomb? 
Were you there, when they laid him in the 
tomb? 
Oh, sometimes it causes me to tremble, 
Brothers, tremble  
Were you there, when they laid him in the 
tomb?

traditional

Were you there when they crucified my Lord?

Ineke zingt:
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Blijf bij ons, Heer, 
want de dag loopt ten einde 
en de avond valt over ons neer.

Blijf bij ons, Heer, 
want wij vrezen het duistere dreigen 
van een nacht die een eeuwigheid duurt.

Blijf bij ons, Heer, 
want wij wachten gespannen op de morgen 
en wij weten niet of hij wel komt.

Blijf tot ons spreken, ook als wijzelf 
door onheil vandaag woordloos zijn geworden.

Blijf naar ons omzien, wanneer onze ogen 
speuren naar een lichtpunt in het donker.

Blijf naar ons luisteren, als wij U zeggen 
wat wij nog aan niemand hebben toevertrouwd.

Blijf bij ons, Heer, 
met een enkel woord, een eenvoudig gebaar 
vol warmte en troost en gemeenschap.

Blijf bij ons, Heer, 
ga met ons mee onderweg en vertel ons 
het geheim van geloof, hoop en liefde.

Blijf bij ons, Heer, 
en help ons dat wij jou niet verlaten 
in al jouw eenzaamheid van deze nacht

Amen.

We verlaten de kerk in stilte.

Op Goede Vrijdag leggen we bloemen rond het kruis. Denk er aan bloemen mee te nemen.

Avondgebed
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Goede Vrijdag

Liefde Vergooid

Welkom
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Jezus, om uw lijden groot

3. Om de zalving door een vrouw, 
vreugde-olie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison.

4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison.

5. Here, om uw bloedig zweet, 
als Ge alleen de wijnpers treedt, 
om de kelk vol bitter leed, 
Kyrie eleison.

6. Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison.

LB 178

2. Heer, om uw zachtmoedigheid, 
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison.
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De geschiedenis kan nog lang zo doorgaan

Naar Golgotha

Twee dagen geleden heeft de militie drie 
vluchtelingen opgehangen die zich buiten het 
kamp gewaagd hadden.  

Waarom heeft de militie die drie vluchtelingen 
opgehangen? Omdat twee vluchtelingen uit het kamp 
een meisje uit het dorp Kfar Samira hebben verkracht 
en vermoord.  
Waarom hebben ze dat meisje verkracht? Omdat de 
militie een vluchtelingenfamilie had gestenigd.  
Waarom hebben ze hen gestenigd? Omdat de 
vluchtelingen een huis in de buurt van de heuvel met 
tijm in brand hadden gestoken.  
Waarom hebben de vluchtelingen dat huis in brand 
gestoken? Om zich te wreken op de militie die een 
waterput had verwoest die door hen was geslagen.  

Waarom heeft de militie die put verwoest? 
Omdat de vluchtelingen een oogst bij de 
hondenrivier hadden verbrand.  
Waarom hebben ze de oogst verbrand? 
Er is vast een reden, mijn geheugen houdt 
daar op, ik kan niet verder teruggaan, 
maar de geschiedenis kan nog lang zo 
doorgaan, van het een naar het ander, 
van woede naar woede, van leed naar 
droefheid, van verkrachting naar moord, 
tot aan het ontstaan van de aarde.

Uit ‘Branden’ een toneelstuk over de kracht om je bevrijden uit je eigen 
geschiedenis

Toen Jezus werd weggeleid, hielden de 
soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, 
die net de stad binnenkwam. Ze legden het 

kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aan 
dragen.  
Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele 
vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem 
weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om 
en zei: ‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. 
Huil liever om jezelf en je kinderen, want weet, de 
tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: “Gelukkig 
wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die 
niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft 
gezoogd.” Dan zullen de mensen tegen de bergen 
zeggen: “Val op ons neer!” en tegen de heuvels: 
“Bedek ons!”  Want als dit gebeurt met het jonge 
hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten 
staan?’  
Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden 
misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. 

Lucas 23:26-33
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[Title] 2

Kyrie

Na elke bede, die beëindigd wordt met de woorden: ‘Zo bidden, zo zingen wij...’, antwoorden wij met het zingen van 
de acclamatie:
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I Ad pedes
Ecce Super montes 
Pedes evangelizantis, 
Et annunciantis pacem; 
Salve mundi salutare, 
Salve Jesu care! 
Cruci tuae me aptare vellem vere, 
Tu scis quare, da mihi tui copiam 
Clavos pedum, plagas duras, 
Et tam graves impressuras 
Circumplector cum affectu, 
Tuo pavens in aspectu 
Tuorum memor vulnerum. 
Dulcis Jesu, pie deus, 
Ad te clamo licet reus, 
Praebe mihi te benignum 
Ne rapellas me indignum 
De tuis sanctis pedibus

Aan zijn voeten
Zie op de heuvel, zijn de voeten van de 
boodschapper die de vrede verkondigt. Ik 
groet u, Redder van de wereld. Ik groet 
u, beminde Jezus. In waarheid, ik zou 
me aan uw kruis willen nagelen, u weet 
waarom. Schenk me de rijkdom die van 
u uitstroomt. De nagels in uw voeten, de 
vreselijke wonden en de wrede tekenen, 
ik omhels ze met tederheid,met ontzag 
ben ik vervuld bij uw aangezicht en bij de 
herinnering aan uw wonden.  
Beminde Jezus, rechtvaardige God, Ik 
roep u aan,indien de aangeklaagden dat 
toegestaan zij: Wees ons genadig, en 
verwerp me niet, die onwaardig is voor uw 
voeten.

II Ad Genua
Ad ubera portabimini, ad ubera, 
Et super genua blandicentur vobis.  
Salve Jesu, rex sanctorum,  
spes votive peccatorum,  
crucis lingo tanquam reus,  
pendens homoverus dues, 
Caducis nutans genibus. 
Quid sum tibi responsourus,  
Actu vilis corde durus? 
Quid rependam amatory, 
Qui elegit pro me mori, 
Ne dupla morte morerer? 
Ut te quaeram mente pura, 
Sit haec mea prima cura, 
Non est labor en gravabor, 
Sed sanabor et mundabor,  
cum te complexus fuero.

Aan zijn knieën
U zult gedragen worden op de armen 
en gekoesterd worden op de knieën. Ik 
groet u Jezus, koning van de heiligen. 
Aanbeden hoop van de zondaars. 
Man die als een aangeklaagde aan het 
kruishout hangt, ware God. Die wankelt 
op zijn vermoeide knieën. Hoe kan ik u 
antwoorden, die laag ben in mijn daden en 
in mijn hart verhard? Wat kan ik aan hem 
geven die mij liefhad? Die de kruisdood 
voor mij stierf, opdat ik niet tweemaal 
zou sterven? Om u te zoeken in reinheid, 
moge dit mijn voornaamste doel zijn. Het 
is geen last en ik zal het niet weigeren. Ik 
zal geheeld worden en gezuiverd worden 
op het moment dat ik u in mijn hart sluit.

III Ad Manus
Quid sunt plagae istae 
In medio manuum tuarum? 
Salve Jesu, pastor bone, 
Fatigatus in agone, 
Qui per lignum es distractus, 
et ad lignum es compactus 
Expansis sanctis minibus. 
Manus sanctae, vos amplector, 
Et gemendo condelector, 
Grates ago plagis tantis, 
Clavis duris guttis sanctis 
Dans lacrymas cum oculis. 
In cruore tuo lotum 
Me commendo tibi totum, 
Tuae sanctae manus istae 
Me defendant, Jesu Christe, 
Extremis in periculis.

Aan zijn handen
Vanwaar komen de wonden aan uw 
handen?  
Ik groet u Jezus, goede Herder. Gekweld 
in diepe pijn, u die door het hout 
verscheurd wordt. Genageld aan het kruis, 
uw heilige handen uitgespreid. Heilige 
handen, ik houd u vast, en verblijd me in 
uw kreunen.  
Ik dank u voor zoveel wonden, voor de 
wrede spijkers, voor het heilige bloed. Met 
mijn kussen vergiet ik mijn tranen. Bedekt 
in uw bloed plaats ik mezelf in uw heilige 
handen.  
Mogen ze mij in groot gevaar beschermen, 
O Jezus Christus.

Membra Jesu Nostri
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V Ad pectus
Sicut modo geniti infantes rationabiles, 
Et sine dolo concupiscite, 
Ut in eo crescatis in salutem. 
Si tamen gustatis 
Quoniam dulcis est Dominus. 
Salve, salus mea, dues, 
Jesu dulcis, amor meus, 
Salve, pectus reverendum, 
Cum termore contigendum, 
Amoris domicilium. 
Pectus mihi confer mundum, 
Ardens, pium, gemebundum, 
Voluntatem abnegatam, 
Tibi semper conformatam, 
Juncta virtutum copia. 
Ave, verum templum Dei, 
Precor Miserere mei, 
Tu totius arca boni, 
Fac electis me apponi, 
Vas dives, Deus omnium.

Aan zijn borst
Verlangen, als de pasgeborene, de gelovige 
en reine, opdat door hem, je kunt geloven 
in de redding; als je hebt geproefd dat 
de Heer goed is.Ik groet u, God mijn 
Redder, mijn beminde Jezus, ik groet u 
aanbeden hart, dat door de mens bevend 
wordt aangeraakt, rustplaats van de liefde. 
Geef me een reine boezem, oplettend, 
godvruchtig. Sta me de kracht toe mijn 
wil te verwerpen zodat die altijd gelijk zal  
zijn aan de uwe,en aan de overvloed van 
uw deugden. Ik groet u, ware tempel van 
God.  
Ik smeek u medelijden te hebben met  
mij, ark van alle goedheid. Zie toe, dat ik 
onder de uitverkorenen zal zijn, waarde 
God van alle mensen.

IV Ad Latus
Surge, amica mea, 
Speciosa mea, 
Et veni, Columba mea 
In foraminibus petrae, 
In caverna maceriae. 
Salve latus salvatoris, 
In quo latet mel dulcoris, 
In quo petet vis amoris, 
Ex quo scatet fons cruoris, 
Qui corda lavat sordida. 
Ecce tibi appropinquo, 
Parce, Jesu si delinquo, 
Verecunda quidem fronte, 
Ad te tamen veni sponte 
Scrutari tua vulnera. 
Hora mortis meus flatus 
Intret Jesu, tuum latus, 
Hinc expirans in te vadat, 
Ne hunc leo trux invadat, 
Sed apud te permaneat.

Aan zijn zijde
Sta op, mijn vriend, mijn beminde, kom, 
mijn lief die in de kloven van de rots staat, 
die zich tussen de steile heuvels schuil 
houdt.  
Ik groet u, zijde van de Redder, waarin 
de zoetheid van honing verborgen is, 
waarin de kracht van de liefde verschijnt, 
vanwaar de fontein van bloed ontspringt 
dat de bedroefde harten zuivert.  
Nu kom ik naar u toe, o Jezus, als ik 
zondig, spaar dan mijn schaamtevolle 
voorhoofd. Want ik kom tot u uit eigen 
vrije wil om uw wonden te gedenken.  
Moge in het uur van mijn dood mijn adem 
uw zijde doordringen. Wanneer het mij 
ontvlucht moge het in uw binnengaan. 
Zodat de bloeddorstige leeuw hem niet zal 
bespringen maar aan uw zijde blijft.

Mijn moeder is mijn naam vergeten, 
Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. 
Hoe moet ik mij geborgen weten?

Noem mij, bevestig mijn bestaan, 
Laat mijn naam zijn als een  keten. 
Noem mij, noem mij, spreek mij aan, 
O, noem mij bij mijn diepste naam

Voor wie ik liefheb, wil ik heten

Neeltje Maria Min.
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VI Ad cor

Vulneriasti cor meum, 
Soror mea, sponsa. 
Summi Regis cor, aveto, 
Te saluto corde laeto, 
Ete complecti me delectate 
Et hoc meum cor affectat, 
Ut ad te loquar, animes. 
Per medullam cordis mei, 
Peccatoris atque rei, 
Tuus amor transferatur, 
Quo cor tuum rapiatur 
Languens amoris vulnere. 
Viva cordis voce clamo, 
Dulce cor, te namque amo, 
Ad cor meum inclinare 
Ut se posit applicare 
Devoto tibi pectore.

VII Ad Faciem
Illustra faciem tuam  
super servum tuum; 
Salvum me in misericordia tua. 
Salve, caput cruentatum, 
Totum spinis coronatum, 
Conquassatum, vulneratum, 
Arundine verberatum, 
Facie sputis illita. 
Dum me mori est necesse, 
Noli mihi tunc deesse, 
In tremenda mortis hora veni, 
Jesu absque mora, 
Tuere me et libera. 
Cum me jubes emigrare, 
Jesu care, tunc appare,  
o amator amplectende 
temet ipsum tunc ostende 
in cruce salutifera. 
amen

Aan zijn hart
U verrukt mijn hart, mijn zuster, mijn 
geliefde. Hart van de opperkoning, ik 
groet u. Ik buig met een hart vol vreugde, 
u te zoenen is een verrukking en mijn 
hart verlangt ernaar dat u het toe zult 
staan tot u te spreken.Laat uw liefde zich 
verspreiden tot in het diepst van mijn hart, 
ik, de zondaar en de aangeklaagde. Deze 
liefde voor uw hart vloeiend vanuit de 
wonde der liefde. Ik roep het uit met luide 
stem, o zachtmoedig hart, want ik bemin 
u. Buig u naar me opdat ik aan uw vrome 
borst kan rusten.

Aan zijn gelaat
Laat uw aangezicht schijnen op uw 
dienaar. Spaar me met uw genade. Ik 
groet u, bebloed hoofd. Gekroond met 
dorens, gebroken, gewond, geslagen met 
het riet. Bespuugd gelaat. Wanneer ik 
moet sterven, verlaat me dan niet; In het 
vreselijke uur van de dood, kom Jezus 
zonder dralen. Bescherm en bevrijdt  me. 
Als u me opdraagt te vertrekken, beminde 
Jezus, toon uzelf, O Gij die bemind en 
omhelst moet worden. Toon uzelf aan het 
reddende kruis. Amen.

Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd 
hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de 
een rechts van hem, de ander links. Jezus zei: ‘Vader, 

vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.
Lucas 23: 33,34

D. Buxtehude (BuxWV 75) (1680)
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Rond het Kruis

We komen naar voren met de bloemen en vormen een kring rondom het kruis
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Wij, onze familie, de vrouwen van onze 
familie, zijn al zo lang gevangen in hun 
woede; ik was woedend op mijn moeder en 

jouw moeder is woedend op mij net zoals jij woedend 
bent op jouw moeder. Ook jij zult jouw dochter als 
erfenis woede nalaten. Die lijn moet doorbroken 
worden. Leer dus lezen, leer schrijven, leer rekenen, 
leer praten. Leer. En ga dan weg. Je zult mijn stem 
horen die je zegt: “Ga weg, Nawal, ga weg! Neem je 
jeugd en al het mogelijke geluk en verlaat het dorp.” 
  
We hebben allebei dezelfde geboortegrond, dezelfde 
taal, dezelfde geschiedenis, en iedere geboortegrond, 
iedere taal, iedere geschiedenis is verantwoordelijk 
voor zijn volk, en ieder volk is verantwoordelijk voor 
zijn verraders en zijn helden. Verantwoordelijk voor 
zijn beulen en zijn overwinningen en zijn nederlagen. 
 

9. Om uw kruis, Heer, bidden wij, 
om de speerstoot in uw zij, 
ga aan onze schuld voorbij, 
Kyrie eleison.

10. Heer, om uw vijf wonden rood, 
om uw onverdiende dood, 
smeken wij in onze nood, 
Kyrie eleison.

LB 178

Jezus, om uw lijden groot

Denk na, Sawda! Jij bent het slachtoffer 
en jij gaat iedereen doden die op je weg 
komt, dus jij zult de beul zijn, en daarna 
zul je op jouw beurt het slachtoffer zijn!  
 
Jij kunt zingen, Sawda, jij kunt zingen!

Uit ‘Branden’ een toneelstuk over de kracht om je bevrijden uit je eigen 
geschiedenis

De geschiedenis kan nog lang zo doorgaan
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Komen ooit voeten

Onze Vader 
In de hemel 
Laat uw naam geheiligd worden, 
Laat uw koninkrijk komen 
En uw wil gedaan worden, 
Op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben 
vergeven wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
Maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de 
majesteit 
Tot in eeuwigheid. 
AMEN

…Kom vanavond met verhalen 
Hoe de oorlog is verdwenen, 
En herhaal ze honderd malen: 
Alle malen zal ik wenen.

Leo Vroman    

We verlaten de kerk in stilte.

We leggen onze bloemen bij het kruis.

2. Dan zal ik huilen en lachen en drinken en 
slapen; 
dromen van vluchten en doden en huivrend 
ontwaken. 
Maar niemand vlucht, 
nergens alarm in de lucht, 
overal vrede geschapen.

3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen 
mij groeten. 
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede 
ontmoeten. 
Dan zal ik gaan 
waar nog geen wegen bestaan - 
vrede de weg voor mijn voeten.
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Paasnacht

Liefde Verborgen

Vuur

Buiten wordt het vuur aangestoken...

De Paaskaars wordt aangestoken aan het vuur...

De Paaskaars wordt de kerk binnengedragen onder het zingen van:

We geven het vuur van de Paaskaars aan elkaar door.

&

#
#

œ œ ˙
˙

Licht van Chris tus!

œ œ œ
œ ˙

Heer, wij dan ken U.‐ ‐

[Title] 2

voorzang: allen:
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Litanie

God, Zoon, Verlosser der wereld, 
ontferm U over ons. 
God, heilige Geest, Verlosser, 
ontferm U over ons. 
Heilige Drievuldigheid, één van wezen, 
ontferm U over ons.

Heilige Perpetua en Felicitas, 
bidt voor ons. 
Alle martelaren en martelaressen, 
bidt voor ons. 
Heilige Basilius en Johannes Chrysostomus, 
bidt voor ons. 
Heilige Ambrosius en Augustinus, 
bidt voor ons. 
Alle heilige leraren, 
bidt voor ons. 
Heilige vader Willibrordus 
bidt voor ons. 
Heilige Bonifatius, 
bidt voor ons. 
Heilige Martinus, 
bidt voor ons. 
Heilige Bavo, 
bidt voor ons. 
Heilige Benedictus en Franciscus, 
bidt voor ons. 
Alle heilige bisschoppen, priesters en 
diakenen, 
bidt voor ons. 
Alle heilige monniken en kluizenaars, 
bidt voor ons. 
Heilige Agnes, 
bidt voor ons. 
Heilige Caecilia 
bidt voor ons. 
Heilige Liduina, 
bidt voor ons. 
Alle heilige maagden en weduwen, 
bidt voor ons. 
Alle heilige vrouwen, 
bidt voor ons. 
Heiligen van alle tijden, 
bidt voor ons. 
Alle Gods lieve heiligen, 
bidt voor ons.

Heilige Michaël, Gabriël en Rafaël, 
bidt voor ons. 
Alle engelen en hemelse machten, 
bidt voor ons. 
Heilige Johannes de Doper, 
bidt voor ons. 
Heilige Jozef, 
bidt voor ons. 
Heilige aartsvaders en profeten, 
bidt voor ons. 
Heilige Petrus en Paulus, 
bidt voor ons. 
Heilige Jakobus en Johannes, 
bidt voor ons. 
Heilige apostelen en evangelisten, 
bidt voor ons. 
Heilige Maria Magdalena 
bidt voor ons. 
Alle leerlingen des Heren, 
bidt voor ons. 
Heilige Stefanus en Laurentius, 
bidt voor ons. 

Voor alle kwaad, 
bewaar ons Heer. 
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Dat Gij ons tot ware boetvaardigheid wilt 
brengen, 
wij bidden U, verhoor ons. 
Dat Gij uw heilige kerk wilt besturen en 
beschermen, 
wij bidden U, verhoor ons. 
Dat Gij uw gemeente in uw heilige dienst wilt 
versterken en bewaren, 
wij bidden U, verhoor ons. 
Dat Gij alle christenen vrede en eendracht 
wilt verlenen, 
wij bidden U, verhoor ons. 
Dat Gij aan heel de wereld gerechtigheid en 
vrede wilt schenken, 
wij bidden U, verhoor ons. 
Dat Gij de zieken en eenzamen, de 
verlatenen en vervolgden wilt beschermen, 
wij bidden U, verhoor ons. 
Dat Gij de vruchten der aarde wilt geven, 
wij bidden U, verhoor ons. 
Dat Gij het werk van onze handen wilt 
zegenen, 
wij bidden U, verhoor ons. 
Dat Gij allen die gestorven zijn vrede en 
eeuwige rust wilt schenken, 
wij bidden U, verhoor ons.

Van alle zonde, 
verlos ons, Heer. 
Van elke oorlog, 
verlos ons, Heer. 
Van alle rampen, 
verlos ons, Heer. 
Van alle eenzaamheid, 
verlos ons, Heer. 
Van haat en tweedracht, 
verlos ons, Heer. 
Van honger op aarde, 
verlos ons, Heer. 
Van pijn en ziekte, 
verlos ons, Heer.
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1. Koor; 2. Allen:

Job’s bittere klacht

Die zegt god te zijn

Daarna opende Job zijn mond en vervloekte 
de dag van zijn geboorte. Hij zei:  
‘Laat de dag dat ik geboren ben vergaan,  

en ook de nacht die zei: “Een jongen is verwekt.”  
Laat die dag een dag van duisternis worden,  
laat God in de hemel er geen acht op slaan.  
Laat die dag niet baden in het licht.  
Laat het diepste donker hem omhullen,  
een dichte wolk hem bedekken  
en een zonsverduistering hem teisteren.  
Laat het donker die nacht wegnemen,  
zodat hij geen dag van het jaar vergezelt,  
en geen plaats vindt in de reeks van maanden.  
Laat die nacht onvruchtbaar worden –  
een nacht waarin geen vreugdekreet opklinkt.  
Laten zij die het licht wekken die dag vervloeken,  
zij die het wagen om Leviatan te verstoren.  
Zelfs de ochtendsterren zullen niet verschijnen,  
die dag verwacht vergeefs de komst van het licht  
en zal nooit de wimpers van het morgenrood zien.  
Hij opende de deuren van mijn moeders buik,  
hij hield het ongeluk niet voor mij verborgen.  
Waarom ben ik niet in haar schoot gestorven,  
niet gestikt toen ik ter wereld kwam!  
Hadden knieën mij maar niet ontvangen  
en borsten mij maar niet gezoogd!  
Dan zou ik nu geborgen in de aarde liggen,  
dan zou ik geen zorgen hebben, ik zou slapen,  
omringd door koningen en raadsheren,  
bouwers van paleizen, al vergaan tot puin,  
tussen machtigen die goud bezaten  
en die hun huis met zilver vulden.  
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Koor:

Was ik maar als een misgeboorte 
weggestopt,  
als een kind dat het licht nooit heeft 
gezien.  
In het dodenrijk worden de goddelozen 
stil,  
zij die uitgeput zijn, vinden daar hun rust.  
Gevangenen worden niet meer opgejaagd,  
de stem van de drijver horen ze niet meer.  
Daar zijn hoog en laag verzameld  
en is de slaaf vrij van zijn meester.  
Waarom geeft God het licht aan 
ongelukkigen,  
het leven aan verbitterden?  
Zij wachten op de dood die uitblijft,  
ze zoeken naar hem, meer dan naar 
schatten;  
hun vreugde kent geen grenzen,  
ze jubelen als ze hun graf gevonden 
hebben.  
Waarom geeft God het licht aan hem  
voor wie de weg verborgen blijft,  
wie hij de weg verspert?  
Ik heb geen ander voedsel dan verdriet,  
mijn klachten stromen in een vloed van 
tranen.  
Wat ik vreesde, komt nu over me,  
wat mij angst aanjoeg, heeft me getroffen.  
Ik vind geen vrede, vind geen kalmte,  
mijn rust is weg – onrust bevangt mij.’

Job 3

Liefde Verborgen
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1. Koor; 2. Allen:

Hoe ver is de nacht

Mozes
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Toen Mozes volwassen geworden was, zocht 
hij op een dag de mensen van zijn volk 
op. Hij zag welke zware dwangarbeid ze 

verrichtten en was er getuige van dat een Hebreeër, 
een volksgenoot van hem, door een Egyptenaar werd 
geslagen. Hij keek om zich heen, en toen hij zag dat 
er niemand in de buurt was sloeg hij de Egyptenaar 
dood; hij verborg hem onder het zand. 
De dag daarop zag hij hoe twee Hebreeuwse mannen 
met elkaar op de vuist gingen. 
‘Waarom sla je iemand van je eigen volk?’ vroeg hij 
aan de man die begonnen was. Maar die antwoordde: 
‘Wie heeft jou als leider en rechter over ons 
aangesteld? Wou je mij soms ook doodslaan, net als 
die Egyptenaar?’ 
Mozes schrok, hij dacht: Dan is het dus toch bekend 
geworden! Toen de farao ervan hoorde, wilde hij 
Mozes laten doden. Daarom vluchtte Mozes voor de 
farao.  
Zo kwam hij in Midjan terecht, en daar ging hij bij 
een put zitten. 
De priester van Midjan had zeven dochters. Zij 
kwamen daar water putten en vulden de drinkbakken 
om de schapen en geiten van hun vader te drinken te 
geven. Maar er kwamen ook herders, die hen wilden 
wegjagen. Daarop schoot Mozes hun te hulp en gaf 
het vee te drinken.  
Toen ze thuiskwamen, vroeg hun vader, Reüel, hoe 

het kwam dat ze die dag zo snel terug 
waren.  
‘Er was een Egyptenaar die ons te hulp 
kwam tegen de herders,’ antwoordden ze, 
‘en hij heeft ook water voor ons geput en 
de dieren te drinken gegeven.’ 
‘En waar is hij nu?’ vroeg hun vader. 
‘Waarom hebben jullie die man daar 
achtergelaten? Nodig hem uit om te 
komen eten.’ 
Mozes liet zich overhalen om bij die man 
te blijven, en deze gaf hem zijn dochter 
Sippora tot vrouw. Zij bracht een zoon ter 
wereld, en Mozes noemde hem Gersom, 
‘want,’ zei hij, ‘ik ben een vreemdeling 
geworden, ik woon in een land dat ik niet 
ken.’ 
 
Jaren gingen voorbij, en de koning van 
Egypte stierf. Maar de Israëlieten gingen 
nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze 
klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op 
naar God. God hoorde hun jammerkreten 
en dacht aan het verbond dat hij met 
Abraham, Isaak en Jakob had gesloten. 
Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok 
zich hun lot aan.

Exodus 2: 11-25

&
b

b

b
b .

.‰ œ œ .˙

is de nacht,

Œ
j

œ
.˙

de nacht?

&
b

b
b

b .
. ‰

œ œ œ

J

œ .œ

De mor gen komt,

‰

œn œ œn

j

œ .œ

zegt de wach ter.‐ ‐

&
b

b
b

b .
.‰

œ œ
.˙

Maar nog

œn

j

œ
.˙n

is het nacht.



P
aa

sn
ac

h
t

26

Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond 
hadden, stierven ook Machlon en Kiljon, 
en  Noömi bleef alleen achter, zonder haar 

twee zonen en zonder haar man.  
Toen Noömi hoorde, daar in Moab, dat de HEER 
zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het 
weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee 
schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug 
te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze 
gewoond had. 
Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar 
Juda, zei Noömi: ‘Gaan jullie nu maar allebei terug 
naar het huis van je moeder. Moge de HEER zo goed 
voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven 
zonen zijn geweest. Moge hij ervoor zorgen dat jullie 
allebei geborgenheid vinden in het huis van een man,’ 
en ze kuste hen. 
Toen barstten zij in tranen uit en zeiden: ‘Maar we 
willen met u terugkeren naar uw volk!’ 
‘Ga terug, mijn dochters,’ zei Noömi, ‘waarom zouden 
jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen 
krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch 
terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou 
ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog 
met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld – 
zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan 
laten weerhouden met een andere man te trouwen? 
Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie; de 
HEER heeft zich tegen mij gekeerd.’ 
Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar 
schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van 
haar zijde. 
‘Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en 
haar god,’ zei Noömi, ‘ga haar toch achterna!’ 
Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u 
te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, 
zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is 
mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal 
ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De 
HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u 
scheiden!’ 
Noömi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar 
mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen zij 
samen verder, tot in Betlehem.  
Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. 
Overal in de stad riepen de vrouwen: ‘Dat is toch 
Noömi?’ Maar ze zei tegen hen: ‘Noem me niet 
Noömi, noem me Mara, want de Ontzagwekkende 
heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier 
wegging had ik alles, maar de HEER heeft mij met 
lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog 
Noömi noemen, nu de HEER zich tegen mij heeft 
gekeerd, nu de Ontzagwekkende me kwaad heeft 

gedaan? 
Zo kwamen ze samen terug uit Moab, 
Noömi en haar schoondochter Ruth, de 
Moabitische. Ze kwamen in Betlehem aan 
bij het begin van de gersteoogst. 

Nu was Noömi van de kant van 
haar echtgenoot Elimelech 
verwant aan een belangrijk 

man, die Boaz heette.  
Ruth, de Moabitische, zei tegen Noömi: 
‘Ik zou graag naar het land willen gaan 
om aren te lezen bij iemand die me dat 
toestaat.’ 
Noömi antwoordde: ‘Doe dat maar, mijn 
dochter.’ 
Ze ging dus naar het land om aren te 
lezen, achter de maaiers aan. Het toeval 
wilde dat de akker waar ze kwam van 
Boaz was, het familielid van Elimelech. 
Na enige tijd kwam Boaz zelf eraan, uit 
Betlehem. 
‘De HEER zij met jullie,’ groette hij de 
maaiers. 
‘De HEER zegene u,’ groetten zij terug. 
Boaz vroeg de voorman van zijn maaiers: 
‘Bij wie hoort die jonge vrouw daar?’ 
De man antwoordde: ‘Dat is de 
Moabitische vrouw die met Noömi is 
teruggekeerd. Toen ze hier aankwam 
zei ze: “Ik zou graag achter de maaiers 
aan willen gaan om aren te lezen bij de 
schoven,” en nu is ze hier al de hele dag, 
vanaf de vroege ochtend – ze heeft maar 
even gezeten.’ 
Daarop zei Boaz tegen Ruth: ‘Luister 
goed, mijn dochter. Je moet niet naar 
een andere akker gaan om aren te lezen; 
ga hier niet weg maar blijf dicht bij de 
vrouwen die voor mij werken. Volg ze op 
de voet en houd je ogen gericht op het veld 
waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen 
zeggen je niet lastig te vallen. Als je dorst 
hebt, ga dan naar de kruiken en drink van 
het water dat ze daar scheppen.’ 
Ze knielde, boog diep voorover en zei: 
‘Waaraan heb ik het te danken dat u zo 
goed voor mij bent, terwijl ik toch maar 
een vreemdeling ben?’ 
En Boaz antwoordde: ‘Meer dan eens 
is mij verteld over alles wat je voor je 
schoonmoeder hebt gedaan na de dood 
van je man: dat je je vader en moeder en 

Noömi en Ruth
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je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent 
gegaan dat je volkomen onbekend was. Moge de 
HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de 
God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht 
hebt gezocht.’ 
‘Ik dank u, heer,’ zei ze, ‘want u hebt zich mijn lot 
aangetrokken en mij moed ingesproken, terwijl ik niet 
eens bij u in dienst ben.’ 
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Noömi kan worden vertaald als ‘de gelukkige’; 
Mara kan worden vertaald als ‘de bittere’

Ruth 1:5 - 2:13

Delf mijn gezicht op

Ik ben verdwaald in een sneeuwstorm. De wind 
giert en blaast prikkende vlagen sneeuw in mijn 
ogen. Ik strompel door lagen schuivende sneeuw. 

Ik roep om hulp, maar mijn kreten gaan verloren 
in de wind. Ik val en lig hijgend op de sneeuw, 
verloren in het wit, de wind huilt in mijn oren. Ik 
zie hoe de sneeuw mijn verse voetsporen uitwist. Ik 
ben een geest geworden, denk ik, een geest zonder 
voetafdrukken. Ik schreeuw weer; de hoop vervaagt, 
net als mijn voetafdrukken. Maar dit keer komt er 
een gedempt antwoord. Ik scherm mijn ogen af en 
het lukt me overeind te gaan zitten. Te midden van de 
zwiepende sneeuwgordijnen vang ik een glimp van 
beweging op, een kleurig gefladder. Een vertrouwde 

gedaante doemt op. Een hand strekt zich 
naar me uit. Ik zie diepe, evenwijdige 
sneden over de handpalm, bloed druipt 
omlaag en kleurt de sneeuw. Ik pak 
de hand vast en ineens is de sneeuw 
verdwenen. We staan in een veld met 
appelgroen gras, waarover zachte wolken 
drijven. Ik kijk op en zie dat de heldere 
hemel gevuld is met vliegers, groene, 
gele, rode, oranje. Ze glanzen in het 
middaglicht.

Uit “De vliegeraar” , Khaled Hosseini

Een droom
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Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen 
op weg naar een dorp dat Emmaüs heet 
en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd 

ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was 
voorgevallen. 
Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam 
Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun 
blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 
Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ 
Daarop bleven ze somber gestemd staan. 
Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u 
dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet 
wat daar deze dagen gebeurd is?’ 
Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ 
Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus 
uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad 
in de ogen van God en van het hele volk. Onze 
hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten 
veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop 
dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar 
inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd 
is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden 
ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg 
naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet 
en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren 
verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar 

van ons zijn toen ook naar het graf gegaan 
en troffen het aan zoals de vrouwen 
hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 
Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo 
weinig verstand en bent u zo traag van 
begrip dat u niet gelooft in alles wat 
de profeten gezegd hebben? Moest de 
Messias al dat lijden niet ondergaan 
om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna 
verklaarde hij hun wat er in al de 
Schriften over hem geschreven stond, en 
hij begon bij Mozes en de Profeten.  
Ze naderden het dorp waarheen ze op weg 
waren. Jezus deed alsof hij verder wilde 
reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem 
op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf 
bij ons, want het is bijna avond en de dag 
loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in 
en bleef bij hen. 
Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij 
het brood, sprak het zegengebed uit, brak 
het en gaf het hun. Nu werden hun ogen 
geopend en herkenden ze hem.

Lukas 24: 13 - 30

Liefde Verborgen

De Emmaüsganger

Paasjubel

Toelichting

Licht van Pasen
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1: cantorij; 2: allen
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Brood en Wijn worden naar voren gebracht en de Tafel wordt gereed gemaakt.
We vormen een kring rond de Tafel. Ook als je niet wilt nemen van Brood en Wijn, ben je welkom in de kring.
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1. Koor; 2. Allen:

Delen van Brood en Wijn

Tafellied

Dankgebed
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Zegenbede

Slotlied
Boek jij bent geleefd

Er is gelegenheid om elkaar een zalig Pasen te wensen onder het genot van een glas wijn.
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iezen V

oor Liefde

Paasmorgen

Kiezen voor Liefde

Op deze grote dag komt het hoge woord eruit: 
U bent zo met ons verbonden 
Dat geen macht ter wereld, 
Geen onverbiddelijk lot 
En zelfs geen bittere dood 
Ons van U kunnen scheiden. 
Maar omdat in onze ogen 
Dood een sterker woord dan leven is, 
Vrees een sterker woord dan vreugde, 
Haat een sterker woord dan liefde, 
bidden wij U: weerspreek al onze dooddoeners 
met uw opwekkende woorden.

Wij bidden U: 
Verlicht onze lasten, 
Versterk onze harten 
Verruim onze adem 
En ontsluit onze lippen 
Dat wij in staat zullen zijn 
Om in weerwil van alles 
Van u te getuigen 
Van uw eindeloze goedheid 
En de mogelijkheid van liefde 
Onder ons. 
Amen.

Welkom

Drempelgebed

Inleiding
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Openingslied

De kinderen gaan naar de kindernevendienst en nemen het vuur van de Paaskaars mee.

Psalm 118

Opstanding en Verschijning

Maar op de eerste dag van de week gingen 
ze bij het ochtendgloren naar het graf 
met de geurige olie die ze bereid hadden. 

Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de 
steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar 
binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer 
Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. 
Plotseling stonden er twee mannen in stralende 
gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen 
en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen 
zeiden tegen hen: ‘Waarom zoekt u de levende 
onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood 
opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij 
nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden 
uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden 
en op de derde dag opstaan.’  
Toen herinnerden ze zich zijn woorden.  
Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf 
en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. 
De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit 
Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, 
en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. 

Ze vertelden de apostelen wat er was 
gebeurd, maar die vonden het maar 
kletspraat en geloofden hen niet. Petrus 
echter stond op en rende naar het graf. Hij 
bukte zich om te kijken, maar zag alleen 
de linnen doeken liggen. Daarop ging 
hij terug, vol verwondering over wat er 
gebeurd was.

Diezelfde dag gingen twee van 
de leerlingen op weg naar een 
dorp dat Emmaüs heet en zestig 

stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze 
spraken met elkaar over alles wat er was 
voorgevallen. 
Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, 
kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met 
hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, 
zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg 
hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ 
Daarop bleven ze somber gestemd 
staan. Een van hen, die Kleopas heette, 
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Mijn God zijt
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als ik

œ

‰

leef.‐

1. Ik was gevangen en riep: God. 
En Hij heeft mij geantwoord. 
Hij heeft mij de ruimte gegeven, 
Hij komt voor mij op als een vriend.

Refrein

Antifoon - Koor:
Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, 
mijn God, U in de hoogte steken. 
Ik spreek U uit, ik noem uw Naam, 
zowaarr als ik leef.

Refrein - Allen:

2. Beter te  schuilen bij God 
dan te vertrouwen op mensen. 
Beter te schuilen bij God 
dan te vertrouwen op macht.

Refrein

3. Ik was geslagen,  
maar God heeft mij overeind geholpen. 
Ik zal niet sterven, 
ik zal leven, 
Hij tilt mij op.

Antifoon - Koor
Refrein - Allen

De Schriften
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antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in 
Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd 
is?’  
Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’  
Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus 
uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad 
in de ogen van God en van het hele volk. Onze 
hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten 
veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop 
dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar 
inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd 
is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden 
ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg 
naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet 
en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren 
verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar 
van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen 
het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus 
zagen ze niet.’  
Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand 
en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles 
wat de profeten gezegd hebben? Moest de messias 
al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te 
gaan?’  
Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften 
over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en 
de Profeten.  

Ze naderden het dorp waarheen ze op weg 
waren. Jezus deed alsof hij verder wilde 
reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem 
op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf 
bij ons, want het is bijna avond en de dag 
loopt ten einde.’  
Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 
Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij 
het brood, sprak het zegengebed uit, brak 
het en gaf het hun. Nu werden hun ogen 
geopend en herkenden ze hem. Maar hij 
werd onttrokken aan hun blik.  
Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde 
ons hart niet toen hij onderweg met ons 
sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’  
Ze stonden op en gingen meteen terug 
naar Jeruzalem, waar ze de elf en 
de anderen aantroffen, die tegen hen 
zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood 
opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 
De twee leerlingen vertelden wat er 
onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan 
hen kenbaar had gemaakt door het breken 
van het brood.

Lucas 24: 3 – 35

1. Coro 
Erfreut euch, ihr Herzen,  
Entweichet, ihr Schmerzen,  
Es lebet der Heiland und herrschet in euch.  
Ihr könnet verjagen  
Das Trauren, das Fürchten, das ängstliche Zagen,  
Der Heiland erquicket sein geistliches Reich.

Verheugt u, gij harten,  
verwijdert u, gij smarten  
De Heiland leeft en heerst in u  
Gij kunt verjagen  
het treuren, het vrezen, het angstig beven  
De Heiland hernieuwt zijn geestelijk rijk

3. Aria Bas
Lasset dem Höchsten ein Danklied erschallen  
Vor sein Erbarmen und ewige Treu.  
Jesus erscheinet, uns Friede zu geben,  
Jesus berufet uns, mit ihm zu leben,  
Täglich wird seine Barmherzigkeit neu.

2. Recitativo Bas
Es bricht das Grab und damit unsre Not,  
Der Mund verkündigt Gottes Taten;  
Der Heiland lebt, so ist in Not und Tod  
Den Gläubigen vollkommen wohl geraten.

Laat een danklied opklinken voor de 
Hoogste  
voor zijn erbarmen en eeuwige trouw  
Jezus verschijnt om ons vrede te schenken  
Jezus roept ons op met Hem te leven  
Elke dag wordt zijn barmhartigheid 
vernieuwt

Het graf is gebroken en daarmee onze 
nood  
De mond verkondigt Gods daden  
De Heiland leeft alles werkt goed uit voor 
de gelovige

Cantate ‘Erfreut euch, ihr Herzen’
J.S.Bach (BWV 66)  (1685-1750)
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4. Recitativo (Dialogus) e Arioso (Duetto)
Bei Jesu Leben freudig sein  
Ist unsrer Brust ein heller Sonnenschein.  
Mit Trost erfüllt auf seinen Heiland schauen  
Und in sich selbst ein Himmelreich erbauen,  
Ist wahrer Christen Eigentum.  
Doch weil ich hier ein himmlisch Labsal habe,  
So sucht mein Geist hier seine Lust und Ruh,  
Mein Heiland ruft mir kräftig zu:  
Mein Grab und Sterben bringt euch Leben,  
Mein Auferstehn ist euer Trost.  
Mein Mund will zwar ein Opfer geben,  
Mein Heiland, doch wie klein,  
Wie wenig, wie so gar geringe  
Wird es vor dir, o großer Sieger, sein,  
Wenn ich vor dich ein Sieg- und Danklied bringe.

Vreugdevol te zijn in Jezus’ leven  
is een heldere zonnestraal in onze borst  
met troost vervuld te zien op de redder  
en een hemels rijk te bouwen in henzelf  
is het eigendom van de ware christenen  
Maar sinds ik hier een hemels verlichting 
heb, zoekt mijn Geest hier zijn lust en rust  
Mijn Heiland roept mij krachtig toe:  
Mijn graf en sterven brengt jullie leven  
Mijn opstanding is jullie troost.  
Mijn mond wil inderdaad een offer 
schenken  
echter, mijn Heiland, hoe klein hoe weinig, 
en o zo gering zal het in uw ogen, o grote 
overwinnaar, zijn  
als ik voor u een zege- en danklied breng.

5. Aria (Duetto) Alt en tenor
Ich fürchte {zwar, nicht} des Grabes Finsternissen  
Und {klagete, hoffete} mein Heil sei {nun, nicht} entrissen.  
Nun ist mein Herze voller Trost,  
Und wenn sich auch ein Feind erbost,  
Will ich in Gott zu siegen wissen.

6. Choral 
Alleluja! Alleluja! Alleluja!  
Des solln wir alle froh sein,  
Christus will unser Trost sein. Kyrie eleis.  
Alleluja!

{Tenor, Alt} 
{Mein, Kein} Auge sieht den Heiland auferweckt,  
Es hält ihn {nicht, noch} der Tod in Banden. 

Tenor
Wie, darf noch Furcht in einer Brust entstehn? 

Alt 
Läßt wohl das Grab die Toten aus? 

Tenor
Wenn Gott in einem Grabe lieget,  
So h50alten Grab und Tod ihn nicht. 

Alt 
Ach Gott! der du den Tod besieget,  
Dir weicht des Grabes Stein, das Siegel bricht,  
Ich glaube, aber hilf mir Schwachen,  
Du kannst mich stärker machen;  
Besiege mich und meinen Zweifelmut,  
Der Gott, der Wunder tut,  
Hat meinen Geist durch Trostes Kraft gestärket,  
Dass er den auferstandnen Jesum merket.

Ik vreesde {welzeker, niet} de donkerte 
van het graf en {klaagde, hoopte} dat mijn 
heil mij {nu, niet} zou worden ontrukt.  
Nu is mijn hart gevuld met troost  
en als een vijand zich verheft  
zal ik weten hoe te overwinnen in God.

Alleluja! Alleluja! Alleluja! 
Hier moeten wij allen vrolijk om zijn,  
dat Christus onze troost wil zijn. Heer, 
ontferm U.  
Alleluja!

{Mijn, geen} oog ziet de opgestane 
Heiland  
De dood houdt hem {niet, nog} vast
Hoe kan vrees nog steeds in mijn 
binnenste opstaan 

Zou het graf dan de doden loslaten?  

Als God in het graf ligt  
dan houden graf en dood hem niet. 

O God, u die de dood overwon  
voor U wijkt de grafsteen, het zegel breekt  
Ik geloof, maar kom mijn zwakte te hulp  
U kunt mij sterker maken  
overwin mij in mijn wankelmoedigheid  
De God, die wonderen doet,  
heeft mijn geest door de kracht van de 
troost gesterkt,  
zodat het de opgestane heeft ervaren.
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Aan de liefde

Liefde heeft geen longen  
maar zij ademhaalt en zingt 
en wat zij heeft gezongen klimt  
over steile hoogten.

Korte lange vlagen kussen 
zwermen zoenen noem je liefde –  
dat betonnen knoesten twijgen  
groen blad rooie wangen krijgen.  
Maar ook harde noten kraken  
stenen slijpen tot zij zingen  
stenen kloven tot zij stromen.

Maar ook cederhoven planten  
rozenperken in woestijnen  
noem je liefde. Maar ook blinde  
ogen wenken, doden drenken  
noem ik liefde, en de zon, met  
al zijn felle zachte stralen,  
vuursteen tussen diamanten.

Liefde heeft niet één paar handen  
geen paar voeten, maar zij treedt je  
tot je wijn bent, maar zij kneedt je  
voor elkaar tot daaglijks brood.  
Liefde heeft geen hart, geen schoot  
maar je wordt uit haar geboren  
tot je dood.
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Collecte

Dan zal ik leven

Delen & Vieren

De collecte is bestemd voor St. De Regenboog AMOC.
Bankrekeningnr. 8081 te Amsterdam; www.deregenboog.org
Dagelijks helpt De Regenboog AMOC meer dan 400 daklozen en harddruggebruikers. Zij worden opgevangen in 
inloophuizen en gebruikersruimtes. De bezoekers krijgen koffie of thee, kunnen een douche nemen en hun vuile 
kleding omruilen voor schone. Vanuit deze laagdrempelige locaties wordt de mogelijkheid geboden voor zinvolle 
dagbesteding met activiteitenprogramma’s en werkprojecten. Er is buddyzorg voor ernstig zieke en sociaal geïso-
leerde druggebruikers en daklozen. Ook partners en familieleden van verslaafden worden begeleid. Tenslotte heeft 
De Regenboog AMOC de opdracht om bewustwording ten aanzien van de verslavingsproblematiek en dakloosheid 
binnen brede kringen te stimuleren.

Brood en Wijn worden naar voren gebracht en de Tafel wordt gereed gemaakt.
We vormen een kring rond de Tafel. Ook als je niet wilt nemen van Brood en Wijn, ben je welkom in de kring.
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Tafellied

Stil gebed

Onze Vader 
In de hemel 
Laat uw naam geheiligd worden, 
Laat uw koninkrijk komen 
En uw wil gedaan worden, 
Op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben 
vergeven wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving, 
Maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de 
macht en de majesteit 
Tot in eeuwigheid. 
AMEN

Voorbeden
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K
iezen V

oor Liefde

Dankt God, want Hij is goed,

tot in eeuwigheid duurt zijn liefde.

Verkondig het, Israël:

tot in eeuwigheid duurt zijn liefde.

Verkondig het, huis van Aäron:

tot in eeuwigheid duurt zijn liefde.

Verkondig het, allen, die God vreest:

tot in eeuwighed duurt zijn liefde.

AMEN

Delen van Brood en Wijn

Mededelingen

Dankgebed
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2. De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan het einde der aarde 
een voor een, 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.

De steppe zal bloeien

Slotlied

Zegen
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