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3Bewust Leven

Bewust Leven

Denkt u, dat er veel van mijn soort zijn. Mensen die leven alsof ze niet leefden. Die zich door hun eigen 
leven heen stelen, voorzichtig en schuw, alsof niets daarvan hen toekomt, alsof ze geen recht hadden zich 
erin te bevinden. Alsof we dieven waren.

Het toneel stuk Dieven van Dea Loher, geregisseerd door Alize Zandwijk, voert twaalf verloren zielen 
op die dromen van een beter leven, die hopen hun leven nog inhoud te kunnen geven, die bang zijn 
voor alles wat onbekend is, die elkaar bespieden. Twaalf intrigerende personages zijn op zoek naar de 

zin van hun leven. Ze zijn vreemd, ze zijn menselijk, ze zijn alleen.  
Leven alsof je niet leeft, alsof je niet het recht hebt je in het leven te bevinden, daarover gaat de intrigerende 
voorstelling ‘Dieven’, die de basis van onze paasvieringen vormt. 

Pasen is voor ons het tegenovergesteld van dit leven. Het gaat om bewustzijn, om leven in het nu, om er 
zijn, om opstaan. 
Maar dat gaat niet vanzelf. Het is een worsteling. Deze worsteling is vormgegeven in de 4 paasdiensten 

van dit jaar.

Paasmorgen

Goede Vrijdag

Paasnacht

Witte Donderdag
donderdag 21 april 2011, 21.30 uur

Programma

vrijdag 22 april 2011, 21.30 uur

zaterdag 23 april 2011, 21.30 uur

zondag 24 april 2011, 11.15 uur
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In het uur van de schipbreuk 
en de donkerte 
zal iemand je redden, 
opdat je verder zingt.

Zo vaak hebben ze je gedood 
zo vaak zul je weer opstaan, 
hoeveel nachten nog zul je 
vertwijfeld moeten doorbrengen?

Feeling all the grief and sorrow 
We live life with sorrow in our hearts and minds

Want als hij is opgestaan vannacht 
dan ook onze moed om te doen als hij

Het is een vreemd moment. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen, zij hebben geen idee waarom. Ze 
tasten in het duister. Ze zijn er wel, maar ze zijn zich niet bewust van de situatie. Het is een feestmaal 
en een afscheidsmaal ineen. Hoe ongemakkelijk. En hoe liefdevol is Jezus voor de leerlingen. Ook al 

beseffen ze het niet, ze worden gered. Om verder te zingen, te leven.

Wachten is deel van het leven. Ook de profeet Jona moet wachten, toekijken en toezien hoe Nineve 
wordt gered. Het boek Jona is vanouds de vertelling van Israëls onbegrip en onwil en toch ook van 
Gods nabijheid, zijn leidende hand. Met zelfspot wordt getekend wat Israëls rol in de wereld zou 

kunnen zijn. Het laatste woord is aan God. Maar wat is onze rol dan? Waar kunnen we het heft in eigen 
handen nemen?
We zingen van het licht en brengen het zo naderbij. Onze rol is lichtdrager te zijn. Aanwezig te zijn, alert, 
kritisch, hoopvol. Daar te zijn, waar anderen ons nodig hebben.

We zijn toeschouwers. Letterlijk en figuurlijk. We zien de tranen van de moeder, bij haar zoon aan het 
kruis. We kunnen niets voor haar doen. Zij is volop aanwezig. Ze beseft wat er gebeurt. Ze beseft 
zelfs wat de betekenis is van de gebeurtenissen. En wij, wij zien, horen, treuren mee en denken aan al 

die mensen die gestorven zijn voor het leven van anderen.
Het enige wat we kunnen doen is bidden. Gezamenlijk. Opdat we bij elkaar blijven in de nacht van de 
strenge, bittere dood.

Er is moed voor nodig om te leven. Je bewust te zijn van de keuzes die je maakt. Er te zijn voor anderen. 
Er is moed voor nodig om niet weg te duiken, om de problemen onder ogen te zien en toch gloria te 
zingen. Een beetje boven jezelf uit. Elke zondag opnieuw. Om niet te vervallen in een lege-dozen leven.

Witte Donderdag

Paasnacht

Goede Vrijdag

Paasmorgen
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Witte Donderdag

In het uur van de schipbreuk 
en de donkerte 
zal iemand je redden, 
opdat je verder zingt. 

Uit: Dieven 
Maria Elena Walsh, 1972

Een laatste maaltijd 
En een grijzig samenzijn 
Omhult ons eten 
De klop is gehoord 
De deur geopend 
De tafel gedekt 
 
Stilte  
Maar niet uit vrede 
Niet uit gewoon niets meer 
Te zeggen hebben 
Niet uit gelukkig zijn 
Beheerst mijn mond 
 
Koeien en kalveren dan maar 
Polderpraat 

 
Hij zwijgt 
Terwijl ik verkramp 
Nee, echt gezellig 
Wordt het niet 
 
Visite bent u 
Geen huisgenoot 
Steeds wil ik een beleefd respect 
Aan de dag leggen 
Maar we voelen ons 
Geen van beiden 
Echt op ons gemak 

Welkom

Drempelgebed

Inleiding
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2. Weten voorbij aan alle angst en schijn 
en liefde, liefde zal geen woord meer zijn. 
Lichaam en zwijgen genoeg, en onze namen 
rusten in licht - als leeuw en lam tezamen. 
Nu nog verslaafd, dan waar en vrij, 
ontketend, onverbloemd. 
Nu nog in tranen, dan getroost 
en met mijzelf verzoend.

Nu nog met halve woorden

Openingslied
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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:

VL 932
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Als de zon op mij zal ondergaan 
heb ik geprezen 
en in de uren dat ik kon geloofd, 
in volheid van vermoeden 
mij gezien geweten. 
Daar stond ik waar ik was, 
bij u als bij mijn moeder. 
Moeder. Wat zij kon 
heeft zij gezien.

Lloyd Haft

Ring the bells that still can ring  
Forget your perfect offering  
There is a crack in everything  
That’s how the light gets in. 

We asked for signs  
the signs were sent:  
the birth betrayed  
the marriage spent  
Yeah the widowhood  
of every government --  
signs for all to see. 

The birds they sang  
at the break of day  
Start again  
I heard them say  
Don’t dwell on what  
has passed away  
or what is yet to be.  
Ah the wars they will  
be fought again  
The holy dove  
She will be caught again  
bought and sold  
and bought again  
the dove is never free.
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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!

Ineke zingt:

Loflied

Psalm 113

Anthem

OKG 659

Zingt Jubilate
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Ring the bells that still can ring  

Forget your perfect offering  
There is a crack, a crack in everything  
That’s how the light gets in.

Ring the bells that still can ring  
Forget your perfect offering  
There is a crack, a crack in everything  
That’s how the light gets in.  
That’s how the light gets in.  
That’s how the light gets in.

I can’t run no more  
with that lawless crowd  
while the killers in high places  
say their prayers out loud.  
But they’ve summoned, they’ve summoned up  
a thundercloud  
and they’re going to hear from me.

Ring the bells that still can ring ... 

You can add up the parts  
but you won’t have the sum  
You can strike up the march,  
there is no drum  
Every heart, every heart  
to love will come  
but like a refugee

Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug 
zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor 
hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen 

Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden.
Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God 
terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot 
water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij 
omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’
Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’
‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ 
Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ antwoordde hij: ‘Heer, dan niet 
alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’
Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn 
dus rein – maar niet allemaal.’ Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal 
rein waren.

Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen 
jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want 
dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten 

wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik 
verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult 
gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Ik doel niet op jullie allemaal: ik weet 
wie ik heb uitgekozen. Wat in de Schrift staat zal in vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood heeft zich 
tegen mij gekeerd.” Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie 
geloven dat ik het ben. Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij, en wie 
mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft.’
Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde: ‘Waarachtig, ik verzeker jullie: een 
van jullie zal mij verraden.’ De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde.

Johannes 13: 1 - 21

Jezus wast de voeten van de leerlingen

Leonard Cohen
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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 konink-
rijk van mijn Vader.’
Matteüs 26: 26 - 29

Brood en Wijn

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.

De Tafel

& 22 Ó Œ œ
Uit

œ œ œ œ
staat en stand en

œ œ œ œ
wijs heid los ge-‐ -‐ -‐

& ˙ Œ œ
woeld. Om

œ œ œ œ
ge waaid. Ont

œ œ œ œ#
wor tel de pla-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

& .˙ œ
taan. Toen

œ œ œ œ

heeft hij licht ond

œ œ œ œ
der zijn schors ge-‐ -‐

& ˙ Œ œ
voeld, een

œ œ œ œ
vlaag van knoppen

œ œ œ œ
die op springen

w
staan.-‐ -‐

2. Uit jij en jou en woorden weggevlucht. 
Ergens heengejaagd. Boomgrens voorbij. 
Op adem komen in de dunne lucht, 
je eigen hartslag horen. Vogelvrij.

3. Uit eigen aard en huid naar iemand toe, 
onontkoombaar. En niet wonen meer 
tot ik Hem, Hij mij vinden zal, en hoe - 
een zee van dromen gaat in mij tekeer.

Uit staat en stand

VL 759

Tafellied

Delen

Vredegroet

Wij geven brood en wijn aan elkaar door
.
Herman speelt muziek van Erik Satie
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Ik zie de afstand 
In jouw ogen 
Jij doet alsof ik niet besta 
Wij hebben zij aan zij 
Gestreden 
Nu staan wij tegenover elkaar 
 
We hebben elk een kant gekozen 
Dat is de prijs van de gewoonte 
De val van vanzelfsprekendheid 
Jij ziet alleen nog 
Wat je zien wilt 
Als je naar mij kijkt 
 
Het is misschien 
De loop der dingen 
Want elk vuur 
Wordt ooit geblust 
Ik voel hoe wij 
Elkaar ontwijken 
We wachten op 
De Judaskus...

Stef Bos

Judaskus

Leeg & Verlaten

& bbb 42 Œ œ
Ik

œ œ œ œ
sta voor U in

œ œ œ œ
leegte en ge

˙
mis,-‐ -‐

& bbb œ œ œ
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˙
gen.-‐
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œ œ
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˙
nis-‐ -‐ -‐ -‐
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dood ismijn

œ œ œ œ
lot, hebtGijgeen

œ œ œ
an d're ze

˙
gen?-‐ -‐
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œ œ
God bij

œ œ œ œ
wie mijn toekomst

˙
is?

& bbb œ œ œ
Heer, ik ge

œ œ œ œ
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œ œ œ
Gij mij te

˙
gen.-‐ -‐

2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft - 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Ik sta voor U in leegte en gemis

VL 834
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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

Gebeden
De gebeden worden afgesloten met een gezamenlijk gebeden:

De Tafel wordt leeggeruimd.

If it be your will  
If there is a choice  
Let the rivers fill  
Let the hills rejoice  
Let your mercy spill  
On all these burning hearts in hell  
If it be your will  
To make us well 

And draw us near  
And bind us tight  
All your children here  
In their rags of light  
In our rags of light  
All dressed to kill  
And end this night  
If it be your will 

If it be your will.

If it be your will  
That I speak no more  
And my voice be still  
As it was before  
I will speak no more  
I shall abide until  
I am spoken for  
If it be your will  
If it be your will  
That a voice be true  
From this broken hill  
I will sing to you  
From this broken hill  
All your praises they shall ring  
If it be your will  
To let me sing  
From this broken hill  
All your praises they shall ring  
If it be your will  
To let me sing 

Ineke zingt:

If It Be Your Will

Leonard Cohen
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We verlaten de kerk in stilte.

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

Feeling all the grief and sorrow 
We live life with sorrow in our hearts and minds 

Uit: Lament 
Carol Baratt

Geef me de gave van de tranen god 
 
Geef me de gave van de taal 
 
Verbreek de hoogmoed, maak me eenvoudig 
 
laat me water zijn dat men kan drinken 
 
hoe kan ik spreken als mijn tranen slechts voor mij zijn

Dorothee Sölle

Welkom

Openingsgebed

Inleiding
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Stabat Mater dolorosa 
juxta Crucem lacrimosa 
dum pendebat Filius. 
 
Cujus animam gementem, 
Contristatam en dolentem, 
Pertransivit gladius. 
 
O quam tristis et afflicta 
Fuit illa benedicta 
Mater Unigeninit! 
 
Quae maerebat, et dolebat, 
Pia Mater, dum videbat 
Nati poenas inclyti.

Salli li ajlinaa, 
Ya qaddisa Maryam, 
Ya walidat Allah, 
Al adharaal adhara, 
Salli li ajlinaa.

Quis est homo qui non fleret, 
Matrem Christi si videret 
In tanto supplicio? 
 
Quis non posset contristari, 
Christi Matrem contemplari 
Dolentem cum Filio? 
 
Pro peccatis suae gentis 
Vidit Jesum in tormentis, 
Et flagullis subditum. 
 
Vidit suum dulcem natum 
Moriendo desolatum, 
Dum emisit spiritum. 
 
Eia mater, fons amoris, 
Me sentire vim doloris 
Fac, ut tecum lugeam. 
 
Fac, ut ardeat cor meum 
In amando Christum Deum, 
Ut sibi complaceam.

At the Cross her station keeping, 
Stood the mournful Mother weeping, 
Close to Jesus to the last. 
 
Through her heart, His sorrow sharing, 
All His bitter anguish bearing, 
Now at length the word has passed. 
 
O how sad and sore distressed 
Was that Mother, highly blest, 
Of the sole-begotten One. 
 
Christ above in torment hangs, 
She beneath beholds the pangs 
Of her dying glorious Son.

Pray for us, 
O Holy Mary, 
O Child of God, 
O virgin of virgins, 
Pray for us.

Is there one who would not weep, 
whelmed in miseries so deep, 
Christ’s dear Mother to behold? 
 
Can the human heart refrain 
From partaking in her pain, 
In that Mother’s pain untold? 
 
For the sins of His own nation, 
She saw Jesus wracked with torment, 
All with scourges rent: 
 
She beheld her tender Child, 
Saw Him hang in desolation, 
Till His spirit forth He sent: 
 
O thou Mother! fount of love! 
Touch my spirit from above, 
Make my heart with thien accord: 
 
Make me feel as thou hast felt; 
Make my soul to glow and melt 
With the love of Christ my Lord.

Stabat Mater
Karl Jenkins

Cantus Lacrimosus

Incantation

Vidit Jesum in tormentis
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Holy Mother! pierce me through, 
In my heart each wound renew 
Of my Saviour crucified: 
 
Let me share with thee His pain, 
Who for all my sins was slain, 
Who for me in torments died. 
 
Let me mingle tears with thee, 
Mourning Him who mourned for me, 
All the days that I may live: 
 
By the Cross with thee to stay, 
There with thee to weep and preay, 
Is all I ask of thee to give.

Now my life is only weeping, 
Like a candle melting, 
Like a flute my cries are song.

 
(Hebrew) 
(Latin) 
(Aramaic) 
(Greek)

Virgin of all virgins blest! 
Listen to my fond request: 
Let me share thy grief divine.

Feeling all the grief and sorrow 
We live life with sorrow in our hearts and minds, with 
tears that wait to fall when sorrow in the world is more 
than we can truly bear. 
 
We hear the cries of children, 
We see death cast shadows on their hearts and minds, 
as mothers in their grief stand crying, weeping, 
weeping, crying, crying, weeping for this world. 
 
On our bed of thorns such sorrows must surely 
end, our tears can wash away the sins of the world, 
no more crying, weeping, weeping, crying, crying, 
weeping, weeping in this world, this world.

Carol Baratt

Sancta Mater, istud agas 
Crucifixi fige plagas 
Cordi meo valide. 
 
Tui nati vulnerati, 
Tam dignati pro me pati, 
Poenas mecum divide. 
 
Fac me tecum pie flere, 
Crucifixo condolere, 
Donec ego vixero. 
 
Juxta Crucem tecum stare, 
Et me tibi sociare 
In planctu desidero.

Barchay balchoordd hasha haina, 
Sharach barmooth shaooth hsra, 
Barmooth baroof rauvai kal.

And the mother did weep.  
Vehaeym bachetah. 
Lacrimavit Mater. 
Warkath hahi imma. 
Kai eklausen he meter.

Virgo virginum preaclara, 
Mihi iam non sis amara: 
Fac me tecum plangere.

Lament

Sancta Mater

Now my life is only weeping

And the mother did weep

Virgo virginum



Goede Vrijdag16

Ave verum corpus natum 
De Maria  Virgine, 
Vere passum, immolatum 
In Cruce pro homine. 
Cujus latus perforatum 
Fluxit aqua et sanguine. 
Esto nobis praegustatum 
Mortis in examine. 
 
Jesu dulcis! Jesu pie, 
Fili Mariae. 
Amen.

Are you lost out in darkness? 
Is your sleep, your silence endless? 
Can you no more hear my voice?

Ahtu sheereek bercheshka? 
Damkuthak shetkaak dalalam? 
Meshar arlam mashma kaalee?

Flammis ne urar succensus, 
Per te Virgo, sim defensus 
In die judicii. 
 
Christe, cum sit hinc exire, 
Da per Matrem me venire 
Ad palmam victoriae. 
 
Quando corpus morietur, 
Fac, ut animae donetur 
Paradisi Gloria. Amen. 
Alleluia.

Fac, ut portem Christi mortem, 
Passionis fac me sortem, 
Et plagas recolere. 
 
Fac me plagis vulnerary, 
Fac me Cruce inebriari, 
Et cruore Filii.

Hail, true body, 
Born of the Virgin Mary, 
Truly suffered, sacrificed 
On the Cross for mankind, 
Whose pierced side 
Flowed with water and blood, 
Be for us a foretaste 
In the trial of death. 
 
Sweet Jesus! Blessed Jesus, 
Son of Mary. 
Amen.

Be to me, O Virgin, nigh, 
Lest in flames I burn and die, 
In His awful Judgment Day. 
 
Christ, when Thou shalt call me hence,  
By Thy Mother my defence, 
By Thy Cross my victory. 
 
When my body dies, 
Let my soul be granted 
The glory of Paradise. Amen 
Alleluia

Let me, to my latest breath, 
In my body bear the death 
Of your dying Son divine. 
 
Wounded with His every wound, 
Steep my soul till it hath swooned, 
In His very Blood away.

Ave Verum

Are you lost out in darkness?

Paradisi Gloria

Fac, ut portem Christi mortem
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Waar ik u aanroep is diepte: 
hoor dan mijn stem. 
Laat uw oor zich verstaan 
met de stem van mijn verdriet 
want eeuwig is zij als u. 
Wat is mijn angst anders 
dan uw weidsheid? 
Achter mijn zwijgen 
zoek ik uw woord: 
maak dan van mijn hoop 
uw dageraad 
en van mijn duur uw dag.

Lloyd Haft

Zoveel soorten van verdriet, 
ik noem ze niet. 
Maar één, het afstand doen en scheiden. 
en niet het snijden doet zo’n pijn, 
maar het afgesneden zijn.

Psalm 130

Sotto Voce

We komen naar voren met de bloemen en vormen een kring rondom het kruis

Het Kruis als Teken

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

We leggen de bloemen bij het kruis.

We verlaten de kerk in stilte.



Goede Vrijdag18
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Paasnacht

Zo vaak hebben ze je gedood 
zo vaak zul je weer opstaan, 
hoeveel nachten nog zul je 
vertwijfeld moeten doorbrengen? 

Uit: Dieven 
Maria Elena Walsh, 1972

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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Eens richtte de HEER zich tot Jona, de zoon van Amittai: ‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote 
stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend.’ En Jona maakte 
zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HEER. Hij ging naar Jafo en vond er een schip met 

bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de 
HEER. 
Maar de HEER wierp een hevige storm op de zee, en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. 
De zeelieden werden bang, en ieder riep tot zijn eigen god om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af te 
wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in 
een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem: ‘Wat lig jij hier te slapen! Sta op, 
roep je God aan! Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan.’ Intussen overlegden de 
zeelieden: ‘Laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft.’
Ze wierpen het lot, en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem: ‘Vertel ons: Hoe komt het dat deze 
ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk 
hoor je?’ 
Jona antwoordde: ‘Ik ben een Hebreeër en ik vereer de HEER, de God van de hemel, de God die de zee 
en het land gemaakt heeft.’ De mannen werden doodsbang, en toen ze van hem hoorden dat hij was wegge-
vlucht van de HEER, zeiden ze tegen hem: ‘Hoe heb je dat kunnen doen?’ En ze vroegen hem: ‘Wat moeten 
we met je doen, dat de zee ons met rust laat?’ Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger.
Hij antwoordde: ‘Gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld 
is dat deze storm zo tegen jullie tekeergaat.’ Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te 
komen; dat lukte hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. Toen riepen ze tot 
de HEER: ‘Ach HEER, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons 
niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de HEER, al wat u wilt dat doet u!’ Toen tilden ze Jona op 
en gooiden hem in zee, en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld van bang ontzag voor 
de HEER. Ze brachten hem een offer en deden hem geloften.

Jona 1:1 - 16

Het Boek Jona
Jona op de vlucht

& bb 15 w ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w
Het wa ter van de gro te vloed-‐ -‐

& bb Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w

en van de zee zo rood als bloed,

& bb Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w

dat is de aard se moe derschoot,-‐ -‐

& bb Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w
dat is de diep te van de dood.-‐

2. Want al het water wast niet af, 
dat wij verzinken in dit graf, 
tenzij de duif die nederdaalt 
ons uit den hoge vrede haalt.

3. Tot ondergang zijn wij gedoemd, 
als God ons niet bij name noemt, 
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 
door ‘t water van de doodsjordaan

4. Wij staan geschreven in zijn hand, 
Hij voert ons naar ‘t Beloofde Land. 
Als kind’ren gaan wij zingend voort. 
De Vader is het die ons hoort.

5. Met Noach en zijn regenboog, 
Mozes die uit Egypte toog 
en Jona uit het hart der zee, 
bidt heel uw kerk aanbiddend mee.

Het water van de grote vloed

LB 337
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De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van 
de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden: 

In mijn nood roep ik de HEER aan  
en hij antwoordt mij.  
Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp –  
u hoort mijn stem!  
U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee.  
Door kolkend water ben ik omgeven,  
zwaar slaan uw golven over mij heen.  
Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen.  
Maar eens zal ik opnieuw  
uw heilige tempel aanschouwen.  
Het water stijgt tot aan mijn lippen,  
muren van water storten op mij neer,  
zeewier om mijn hoofd verstikt mij.  
Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen,  
naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit.  
Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog,  
o HEER, mijn God!  
Nu mijn levensadem mij verlaat  
roep ik u aan, HEER,  
en mijn gebed komt tot u  
in uw heilige tempel.  
Zij die armzalige afgoden vereren,  
verlaten u, trouwe God.  
Maar ik zal mijn stem in dank verheffen  
en u offers brengen;  
mijn geloften los ik in.  
Het is de HEER die redt!’

Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het land.
Jona 1:16 - 2:10

Jona in de vis

& b 43 œ œ œ

Houdmij in

˙ œ
leven,

œ œ œ
weesGij mijn

.œ jœ œ
red ding,-‐ -‐

& b ˙ œ
steeds weer

œ œ œ

zoe ken mijn

.œ
jœ œ

o gen naar

.˙
U.-‐ -‐

& b œ œ œ

Houdtmij in

˙ œ
le ven,

œ œ œ
wees Gij mijn

.œ jœ œ
red ding.-‐ -‐

& b ˙ œ
Steeds weer

œ œ œ

zoe ken mijn

.œ
jœ œ

o gen naar

.˙
U.-‐ -‐

Koor:

Allen:

& b œ œ œ

Om dat Gij

˙ œ

zijt zo

˙ œ

als Gij

.˙

zijt:-‐ -‐

& b œ œ œ

zie naar mij

˙ œ

om en

œ œ œ œ
wees mij ge

˙ œ
na dig,-‐ -‐

& b œ œ œ
want op U

œ œ œ
wacht ik een

˙ œ
le ven

.˙
lang.-‐

& b ˙ œ
Steeds weer

œ œ œ

zoeken mijn

.œ
jœ œ

o gen naar

.˙
U.-‐ -‐

[Title] 2

Koor:

Allen:

Psalm 25
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& b 43 œ œ œ

Zijt Gij het,

˙ œ

Heer, die

˙ œ

ko men

.˙

zal,-‐

& b œ œ œ

ofmoeten

˙ œ

wij een

œ œ œ œ
an der ver

˙ œ
wachten?-‐ -‐ -‐

& b œ œ œ
Heer, mijn God,

œ œ œ
ik ben ze

˙ œ
ker van

.˙
U.-‐

& b œ œ œ

Houdt mij in

˙ œ
le ven,

œ œ œ
wees Gij mijn

.œ jœ œ
red ding.-‐ -‐

& b ˙ œ
Steeds weer

œ œ œ

zoe ken mijn

.œ
jœ œ

o gen naar

.˙
U.-‐ -‐

Koor:

Allen:

& b œ œ œ

Gij geeft uw

˙ œ

woord aan

˙ œ

de ze

œ ˙

we reld,-‐ -‐

& b œ œ œ

Gij zijt mijn

˙ œ

lied,de

œ œ œ œ
God vanmijn

˙ œ
vreugde,

& b ˙ œ
naar U

œ œ œ
gaat mijn ver

˙ œ
lan gen,

.˙
Heer.-‐ -‐

& b ˙ œ
Steeds weer

œ œ œ

zoe ken mijn

.œ
jœ œ

o gennaar

.˙
U.-‐ -‐

& b œ œ œ

Houdt mij in

˙ œ
le ven,

œ œ œ
wees Gij mijn

.œ jœ œ
red ding.-‐ -‐

& b ˙ œ
Steeds weer

œ œ œ

zoe ken mijn

.œ
jœ œ

o gennaar

.˙
U.-‐ -‐

[Title] 2

Koor:

Allen:

Opnieuw richtte de HEER zich tot Jona: ‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar 
aan te klagen met de woorden die ik je zeg.’ 
En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineve, zoals de HEER hem opgedragen had. 

Nineve was een reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen. Jona trok de stad in, één dagreis ver, en 
riep: ‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!’ 
De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich 
in een boetekleed. Toen de profetie de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn 
staatsiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. En hij liet in Nineve omroepen: 
‘Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, 
rund noch schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich 
hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het 
onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt; wie weet zal 
hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan.’  
Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan 
te doen, en hij deed het niet

Jona 3:1 - 10

GvL Psalm 25 III

Jona in Nineve
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Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet 
gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God 
die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, HEER: 

ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ Maar de HEER zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad 
bent?’ 
Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut 
gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet God, de HEER, een 
wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona 
was opgetogen over de plant. 
Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat 
hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien; de zon brandde 
zo op Jona’s hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven: ‘Ik ben liever dood 
dan dat ik zo verder moet leven.’
Maar God zei tegen Jona: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant?’ Jona antwoordde: ‘Ik ben 
verschrikkelijk kwaad, en terecht!’ Toen zei de HEER: ‘Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar 
jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht 
opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan 
honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al 
die dieren?’
Jona 4:1 - 11

2. Dat boek waarin getekend staan 
gezichten, zielen, naam voor naam, 
hun overslaande liefde 
hun overgaande liefde 
hun weeën die niet overgaan. 
Schrift die mensendagen schrijft. 
Licht dat aan blijft.

3. Zijn onvergank’lijk testament: 
dat Hij ons in de dood nog kent - 
de dagen van ons leven 
ten dode opgeschreven 
ten eeuwig leven omgewend. 
Schrift dat mensentoekomst schrijft. 
Naam die trouw blijft.

GvL 593

Schriftlied
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.˙

Jona en God
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Vol vreugde zij ook de aarde, 
Omstraald door zulk een heerlijkheid! 
De glorie van de eeuwige Koning! 
Heel de aarde zij vol vreugde, 
Daar alle duisternis thans verdreven is. 
Vol luister straalt de kerk van God op aarde, 
En juichend klinken paasgezangen. 
Laat ook onze eigen tempel luide weerklinken 
Van ons jubellied.

8. Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij Jona moed insprak 
die de mensen moest bekeren 
tot vertrouwen in de Naam.

12. Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij ons een Dienaar zond 
die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond.

Hoort hoe God met mensen omgaat

&
#

24 ˙ ˙ .˙ œ
Hoort hoe God met

œ œ œ œ ˙ ˙
men sen omgaat,-‐ -‐
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hoe Hij zijn be

˙ ˙ w
lof te houdt,-‐ -‐

&
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die de mens van

.˙ œ œ œ ˙

den be gin ne-‐ -‐

&
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a dem geeft en

˙ ˙ w
gaan de houdt.-‐ -‐ GvL 619

Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen.  
Maar eens zal ik opnieuw  
uw heilige tempel aanschouwen.

Jona 2: 5

Toelichting

Licht van Pasen

Paasjubel
& œ

Laat

œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
jui chen heel het koor van Gods gemeen te,-‐ -‐ -‐

& Œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙
laat jui chen om zo'n gro te Ko ning,-‐ -‐ -‐

& ˙ œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ Œ
jui chen om de O ver win ning!-‐ -‐ -‐ -‐

& ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙
Laat de trom pet ten klin ken in het rond!-‐ -‐ -‐
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& œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ
Wij zijn met ons hart bij de Heer.

[Title] 2

Allen:

& œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Hij is on ze dank baar heid waar dig.

∑
-‐ -‐ -‐ -‐

[Title]3

Allen:

Ja, Gij zijt onze dankbaarheid waardig,  
Vader en Heer van al wat bestaat. 
Met hart en ziel zingen wij U lof om Jezus 
Christus, 
Uw Zoon, wiens bloed ons vrijheid en vergeving 
heeft gebracht. 
Hij is het paaslam, dat tot redding van Gods 
volk 

In deze nacht voor ons geofferd wordt. 
In deze nacht trekt Israel uit Egypte  
en gaat droogvoets door de Rode Zee. 
In deze nacht wijst een stralend licht de weg, 
het licht dat alle duisternis verdrijft. 
In deze nacht heeft Jezus Christus de ketenen 
van de dood verbroken 
en is hij als overwinnaar uit de dood opgestaan.

Hoe goed zijt Gij, heer God, hoezeer hebt Gij 
ons liefgehad. 
Gij hebt uw Zoon gegeven voor onze bevrijding,  
Zijn dood heeft onze schuldigheid doorkruist,  
Ons lot heeft Hij ten goede gekeerd. 
Dit is de heilige nacht 
Waarin duisternis wijkt en zonde wordt 
vergeven, 
Vreugde komt voor droefheid, 
Een gelukkige nacht, waarin God en mensen 
elkander vinden.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Heilige Vader, 
Aanvaard in deze glorierijke paasnacht het loflied dat  
De kerk u toezingt nu zij haar licht heeft ontstoken. 
Laat dit licht onverminderd schijnen,  
Morgen en alle dagen in alles wat wij doen, in heel ons 
leven. 
Laat het zijn als de verrezen Christus, de Morgenster, 
Die, eens verrezen, nu nimmermeer zal ondergaan. 
Wij bidden U, Heer, die ons geschapen heeft, geef vrede  
In onze dagen, laat de vreugde van die paasfeest 
Voor ons een blijvende vreugde zijn. 
Door Jezus Christus, onze Heer.

Verheft uw hart.

& œ
Laat

œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
jui chen heel het koor van Gods gemeen te,-‐ -‐ -‐

& Œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙
laat jui chen om zo'n gro te Ko ning,-‐ -‐ -‐

& ˙ œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ Œ
jui chen om de O ver win ning!-‐ -‐ -‐ -‐

& ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙
Laat de trom pet ten klin ken in het rond!-‐ -‐ -‐

& œ
Laat

œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
jui chen heel het koor van Gods gemeen te,-‐ -‐ -‐

& Œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙
laat jui chen om zo'n gro te Ko ning,-‐ -‐ -‐

& ˙ œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ Œ
jui chen om de O ver win ning!-‐ -‐ -‐ -‐

& ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙
Laat de trom pet ten klin ken in het rond!-‐ -‐ -‐
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Delen & Vieren
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.

Tafellied

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze twee engelen 
in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam 
van Jezus had gelegen. 

‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. 
Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 
Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ 
vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ 
Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt 
neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 
Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 
‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters 
en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’
Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat 
hij tegen haar gezegd had. 

Johannes 20: 11 – 17

Jona in Nineve

&
#

43 .œ jœ œ
Dat wij niet

˙ œ
slapen,

œ .œ
Jœ

dag lichtbe

˙ œ
wo ners-‐ -‐ -‐ -‐ -‐

&
#

œ œ œ

dat wij ons

œ œ œ
hou den,

œ .œ jœ
nuchter van

˙ œ
lief de.-‐ -‐ -‐

&
#

œ œ œ
Reikonsuw

.œ
jœ œ

beker,wa

œ œ œ#
ter dat

.œ Jœ œ
dorstigmaakt,-‐ -‐ -‐

&
#

œ œ œ
woorden die

.œ Jœ# œ

ho rendoen.

œ .œ
Jœ#

Reik ons uw

˙ Œ
hand.-‐

1. Koor; 2. Allen:

&
# .œ jœ œ

Ko me wat

˙ œ
komt.Maar

œ .œ
Jœ

laat het om

˙ œ
Jou zijn-‐

&
#

œ œ œ

dat wij het

œ œ œ
uithouden

œ .œ jœ
en niet om

˙ œ
nie mand-‐ -‐ -‐

&
#

œ œ œ
dat wij de

.œ
jœ œ

be ker drin

œ œ œ#
ken tot de

.œ Jœ œ
bo dem-‐ -‐ -‐

&
#

œ œ œ
dat wij dit

.œ Jœ
œ

le ven le

œ .œ jœ
ven tot de

.˙
dood.-‐ -‐

Dat wij niet slapen

VL 555
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Daarom bidden wij U: 
dat wij gelukkig mogen zijn om  
het leven dat Gij ons geeft, 
dat wij uw volk mogen zijn 
en Gij onze God, tot 
in eeuwigheid. 
Amen

Gij, Schepper van hemel en aarde, 
wij danken U voor deze nacht 
waarin Gij licht over ons laat opgaan 
in Jezus, Uw Zoon. 
Wij danken U voor de hoop op leven 
die Gij in ons wakker hebt geroepen. 
Wij danken U dat wij naar Uw Woord 
mogen luisteren en zingen 
van Uw trouw aan ons.

Betrachte, meine Seel, mit ängstlichem Vergnügen, 
Mit bittrer Lust und halb beklemmtem Herzen 
Dein höchstes Gut in Jesu Schmerzen, 
Wie dir auf Dornen, so ihn stechen, 
Die Himmelsschlüsselblumen blühn! 
Du kannst viel süße Frucht von seiner Wermut brechen 
Drum sieh ohn Unterlass auf ihn!

BWV245 19. Arioso B J.S. Bach

Wij geven brood en wijn aan elkaar door. 

De mannencantorij zingt:

Delen van Brood en Wijn

Vredegroet

Dankgebed

Slotlied

& 44 œ œ œ œ
Chris tus, on ze

œ œ œ œ
Heer, ver rees,- - -

& œ œ œ œ œ œ œ
hal le

œ œ ˙
lu ja!- - - - -

& œ œ œ œ
Heil ge dag na

œ œ œ œ
angst en vrees,-

& œ œ œ œ œ œ œ
hal le

œ œ ˙
lu ja!- - - - -

& œ œ œ œ
Die ver hoogd werd

œ œ ˙

aan het kruis,-

& œ œ œ œ œ œ œ

hal le

œ œ ˙
lu ja,- - - - -

& œ œ œ œ œ œ
bracht ons in Gods

œ œ œ œ
vrij heid thuis,-

& œ œ œ œ œ œ œ œ

hal le

œ œ ˙

lu ja!- - - - -

[Title] 2
Christus, onze Heer, verrees
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Zegenbede

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

Gaat heen in de vrede van de Heer 
HALLELUJA 
God zij lof en dank 
HALLELUJA

AMEN

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, 
halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, 
halleluja! 
Nu is Hij der heem’len Heer, 
halleluja! 
Eng’len juub’len Hem ter eer, 
halleluja!

2. Prijst nu Christus in ons lied, 
halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja, 
dat Hij zondaars ‘t leven gaf, 
halleluja!

OKG 654
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Paasmorgen

Welkom

Drempelgebed
Inleiding

Want als hij is opgestaan vannacht 
dan ook onze moed om te doe als hij 
 
Want als hij is opgestaan 
in deze vroege ochtend 
dan ook onze wil 
Hem te volgen 
Want als Hij is opgestaan 
dan ook ons geloof 
dat het donker niet het laatste woord spreekt

Denkt u, dat er veel van mijn soort zijn.  
Mensen die leven alsof ze niet leefden.  
Die zich door hun eigen leven heen stelen, 
voorzichtig en schuw, 
alsof niets daarvan hen toekomt,  
alsof ze geen recht hadden zich erin te bevinden.  
Alsof we dieven waren.

Als Hij is opgestaan 
in deze vroege ochtend 
dan ook onze wil 
Hem te volgen 
Want als Hij is opgestaan 
dan ook ons geloof 
dat het donker niet het laatste woord spreekt

Dan hoeven wij niet te leven als dieven 
alsof ons leven ons niet toekomt. 
Dan leven wij als mensen van God 
die er mogen zijn. 
Amen
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Openingslied

Kyrië & Gloria

Psalm 150

1. Looft God in zijn heilig domein, 
looft Hem in zijn groots firmament, 
looft Hem om zijn daden van macht, 
looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid.

Refrein

2. Looft Hem met de stoot op de ramshoorn, 
looft Hem met harp en met citer, 
looft Hem met handtrom en reidans, 
looft Hem met snaren en fluit.

Refrein

Refrein:

3. Looft Hem met slaande cymbalen, 
looft Hem met klinkende cimbels. 
Alles wat adem heeft 
love de Heer! Godlof!

Refrein

4. Eer zij de heerlijkheid Gods: 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
Zo was het in den beginne, 
zo zij het thans en voor immer; 
tot in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.

Refrein

&
# # 43 œ œ œ

Al les wat

œ œ œ
a dem heeft

œ œ œ
lo ve de

.˙
Heer.-‐ -‐ -‐

&
# # œ œ œ

Al les wat

œ œ œ
a dem heeft

œ œ œ
lo ve de

.˙
Heer.-‐ -‐ -‐

Koor:

Allen:

GvL Psalm 150 II

& b 46 ∑ œ œ ˙ ˙
Heer, ont ferm U,-‐

& b 48∑ œ œ ˙ ˙
Heer, ont ferm U,-‐

& b 48 ∑ ˙ œ œ ˙ ˙
Chris tus, ont ferm U,-‐ -‐

& b ∑ ˙ œ œ ˙ ˙
Chris tus, ont ferm U,-‐ -‐

& b ∑
œ œ œ œ œ œ ˙

Heer, ont ferm U o ver ons,-‐ -‐

& b 410∑ œ œ œ œ œ œ ˙
Heer, ont ferm U o ver ons.-‐ -‐

& b 410 48∑ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙

Glo rie, glo rie aan God-‐ -‐

& b 48 49∑ ˙ œ œ ˙ ˙

hoog in de he mel-‐

& b 49 411∑ œ œ ˙ ˙ ˙ œ
en op aar de vre de-‐ -‐

& b 411 48∑ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙
in men sen van zijn be ha gen.-‐ -‐ -‐

& b 48 ∑ ˙ œ œ ˙ ˙
Wij lo ven U,-‐

& b 412∑ ˙ œ œ ˙ ˙
aan bid den U,-‐ -‐

[Title] 2

Voorzang:

Allen:

Allen:

Allen:

Allen:

Voorzang:

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

ZG 6 94

& b 412 ∑ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙
ver e ren en ze ge nen U.-‐ -‐ -‐ -‐

& b 48∑ Œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙
Wij dan ken U om uw glo rie!-‐ -‐

& b 48 ∑ ˙ œ œ ˙ ˙
He mel se ko ning,-‐ -‐ -‐

& b ∑ ˙ œ œ ˙ ˙
God o ver al len,-‐ -‐

& b ∑ ˙ œ œ ˙ ˙
Va der van men sen!-‐ -‐

& b ∑ ˙ œ œ ˙ ˙
Je zus Mes si as,-‐ -‐ -‐

& b 46∑ ˙ œ œ ˙ ˙
één met de Va der,-‐

& b 46 49∑ ˙ ˙ ˙
Lam van God,

& b 49 ∑ Œ œ ˙ œ œ ˙ œ
die weg draagt de zon de-‐ -‐

& b 48∑ œ ˙ œ œ ˙ ˙
van heel on ze we reld:-‐ -‐

& b 48 412∑ ˙ œ œ ˙ ˙
geef uw ont fer ming!-‐ -‐

[Title]3

& b 412 48∑ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙
Hei lig, hei lig zijt Gij al leen-‐ -‐ -‐

& b 48 ∑ ˙ œ œ ˙ ˙

Heer, Al ler hoog ste,-‐ -‐ -‐

& b 46∑ ˙ œ œ ˙ ˙
Je zus Mes si as,-‐ -‐ -‐

& b 46 48∑ ˙ œ œ ˙
Hei li ge Geest,-‐ -‐

& b 48 ∑ œ œ œ œ ˙ Ó
glo rie van God!-‐

& b ∑ ˙ œ œ ˙ Ó
U al le eer.-‐

& b ∑ ˙ œ œ ˙ Ó
nu en al tijd.-‐

& b ∑ ˙ œ œ ˙ ˙
A men,-‐ -‐ -‐ -‐ -‐

& b 412∑ ˙ œ œ ˙ ˙
a men,-‐ -‐ -‐ -‐ -‐

& b 412 ∑ ˙ œ œ w w
a men.-‐ -‐ -‐ -‐

[Title] 4
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Verschijningen

Ave Verum

Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit 
Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven. Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die 
hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij 

hem had gezien, geloofden ze het niet.
Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen 
waren. Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd.
Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun hun ongeloof en halsstar-
righeid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood 
was opgewekt. 
En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.

Marcus 16 : 9 - 15

De herrijzenis van Israël

Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer 
in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over 
het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, 

kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet u alleen.’ Toen 
zei hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de woorden van de HEER! 
Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen 
geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot 
leven komen, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.”’ 
Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van 
botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneen voegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, 
ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij: ‘Profe-
teer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier 
windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’ Ik profeteerde zoals hij mij gezegd 
had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een 
onafzienbare menigte. 
En hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: “Onze botten zijn 
verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden.” Profeteer daarom en zeg tegen hen: “Dit 
zegt God, de HEER: Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie 
naar het land van Israël terugbrengen. Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben als 
ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven 
komen, ik zal jullie terugbrengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben. Wat ik gezegd 
heb, zal ik doen – zo spreekt de HEER.”’

Ezechiël 37 : 1 - 14

De Schriften

Thea en Douwe zingen:

Uit het Stabat Mater van Karl Jenkins
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&
b

4
3

œ œ

œ

Komen ooit

.œ
j

œ œ

voe ten ge

.œ
j

œ œ

vleu geld mij

œ œ œ

mel den de‐ ‐ ‐ ‐ ‐

&
b

˙ œ

vre de,

œ œ
œ

daalt o ver

.œ
j

œ œ

smeu len de

.œ

j

œ œ

aar de de‐ ‐ ‐ ‐ ‐

&
b

œ œ œ

dauw van de

˙ œ

vre de,

œ œ œ

wordt ooit ge

.˙

hoord‐ ‐

&
b .œ

J

œ œ

uit men sen

.œ

J

œ œ

mon den dat

.˙

woord:‐ ‐ ‐

&
b

œ œ œ

Wij zul len

œ œ œ

rus ten in

.˙

vre

.˙

de.‐ ‐ ‐

Komen ooit voeten

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.

VL 880

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven

1. Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.

Refrein

2. Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 
Dat wij niet vallen terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.

Refrein

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik U horen mag met hart en ziel.

Refrein:

&
# # #

24 .. Œ ˙ œ .˙ œ

Wek uw kracht en

&
# # # ..˙ œ œ w

kom ons be vrij

w ∑
den.-‐ -‐

Allen:

VL 500

Preek
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Collecte

Delen & Vieren

Stil gebed

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.

Collecte voor noodhulp in Japan
Geert en Eline de Boo zijn uitgezonden vanuit de Hervormde Marewijk in Leiden naar de Grace City 
Church in Tokyo. Zij brengen  water en  voedsel naar Iwaki, op de grens van de evacuatiezone waar 
de zwaarbeschadigde kerncentrale zich bevindt. Er is daar geen eten meer en vrachtwagenchauffeurs 
weigeren erheen te gaan in verband met eventuele radioactieve straling. Elke lege vrachtwagen van 
Grace City Church die terugkeert naar Tokyo, helpt mensen evacueren. De kerk in Iwaki waar de 
hulpgoederen naar toe gebracht worden, fungeert als distributiecentrum voor de wijk. De noodhulp 
die de regering aanbiedt, is op dit moment niet genoeg. Veel mensen hebben gebrek aan water, voedsel 
en andere basale voorzieningen. Mensen die weg kunnen, verlaten de stad, maar dat maakt het nog 
moeilijker voor de achterblijvers.
Bankreknr. 44.10.07.910, t.n.v. ‘Marekerk inzake familie De Boo’ ; meer info: www.geloveninjapan.nl

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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Tafellied
Dan zal ik leven

VL 919

&
# # # # 89 jœ

Wij

œ
jœ œ

jœ œ œ œ
o vernachten in elkaars

.œ .œ Œ jœ
schaduw. Wij-‐

&
# # # #

œ
jœ œ

jœ œ
jœ

worden wakker van het

œ
jœ .œ œ ‰

eer ste licht.-‐ -‐ -‐

&
# # # # œ Jœ

.œ .œ

Als of ie mand

œ
jœ œ Jœ œ jœ

ons bij naam en toenaam-‐ -‐ -‐

&
# # # # ..œ jœ .˙

heeft ge roe

.˙ Œ ‰

pen.

.˙ œ Jœ

Dan zal ik-‐ -‐

&
# # # # .˙ .œ

le ven.

.˙ œ Jœ

Dan zal ik

.˙ .œ
le ven.-‐ -‐

&
# # # # .˙ œ jœ

Dan zal ik

.˙ .œ
le

.˙ .œ
ven.-‐

&
# # # # ..∑ .˙ œ jœ

Dan zal ik

.˙ .œ
le -‐

&
# # # # .˙ .œ

ven.

.˙ .œ ∑ ∑

&
# # # # 89 Œ jœ œ

jœ œ
jœ

Het zal in al le

œ
jœ .œ œ

jœ
vroegte zijn als-‐ -‐

&
# # # # .˙ .œ

toen.

.œ Œ ‰ Œ ‰

&
# # # # Œ jœ œ jœ œ

jœ
De och tend mist trekt

.˙ Œ Jœ

op. Ik-‐ -‐

&
# # # # œ jœ œ œ œ œ œ œ

dachteendor revlakte te

.œ œ ‰
œ jœ

zien. Vol le-‐ -‐

&
# # # # œ Jœ œ Jœ œ œ œ

schoven zie ik, lan ge

œ jœ .œ .œ
halmen, a ren-‐ -‐ -‐ -‐

&
# # # #

œ ‰ œ œ Jœ œ
Jœ

waar in de kor rel

.˙ jœ ‰ ‰

zwelt.-‐ -‐

&
# # # # .œ œ

jœ œn œ œ

Bo men om randden het

.œ .œ Œ ‰

bouw land.-‐ -‐ -‐ -‐

&
# # # # .œ .œ œ œ œ

Heu vels gol ven de

œ jœ .œ œ ‰ œ
ver te in, berg-‐ -‐ -‐ -‐

&
# # # # .œ œ

jœ œ œ œ
op waarts en wor den

.œ .˙
wolk ken.-‐ -‐ -‐

Het zal in alle vroegte zijn 
als toen

De steen is weggerold 
Ik ben uit de grond opgestaan. 
Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 
Ik loop en struikel niet. 
Ik spreek en versta mijzelf. 
Mensen komen mij tegemoet - 
wij zijn in bekenden veranderd.

Daarachter, 
kristal geworden, verblindend, 
de zee die haar doden teruggaf.

Wij overnachten in elkaars schaduw. 
Wij worden wakker van het eerste licht. 
Alsof iemand ons bij naam en toenaam 
heeft geroepen.
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& b 43 Ó œ

Van

˙ œ

grond en

˙ œ

vuur zult

& b œ œ œ
Gij ons ma

œ œ
œ

ken,hoog

œ œ œ

op rot

œ œ œ

sen,aan-‐ -‐

& b œ œ œ
levendwa

œ œ
œ

ter, van

˙ œ
geur en

˙ œ

smaak, van-‐

& b ˙ œ
licht en

˙ œ
stem, uw

œ œ œ
e ven

.˙
beeld

˙ Œ Ó Œ
-‐ -‐

& b œ œ œ
Volk dat in

œ œ œ
duis ter nis

.˙
gaat,-‐ -‐

& b œ œ œ

men sen met

œ œ œ
stom heid ge

˙ œ
sla gen,-‐ -‐ -‐ -‐

& b œ œ œ
het zal ge

œ œ œ

schie den, zegt

.˙n
Hij,-‐ -‐

& b œ œ œ
dat zij weer

œ œ œ
glan zen als

.˙
nieuw.-‐

& b Œ Œ œ

Van

˙ œ
licht en

˙ œ

stem zult

˙ œ
Gij ons

& b œ œ œ
ma ken, uw

œ œ œ
e ven

.˙
beeld.

˙ Œ Ó Œ
-‐ -‐ -‐

& b œ œ œ
Niet meer be

œ œ œ
klemd en ver

.˙
deeld-‐ -‐

& b œ œ œ

niet meer in

œ œ œ
woor den ge

˙ œ
van gen-‐ -‐ -‐

Mededelingen

Slotlied
Van grond en vuur

Dankgebed

Vredegroet

Delen van Brood en Wijn
Wij geven brood en wijn aan elkaar door.
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& b œ œ œ
een en ge

œ œ œ

kend en be

.˙n
vrijd-‐ -‐

& b œ œ œ
ein de lijk

œ œ œ
mens zal ik

.˙
zijn.-‐ -‐

& b Œ Œ œ

Van

˙ œ
licht en

˙ œ

stem zult

˙ œ
Gij ons

& b œ œ œ
ma ken, uw

œ œ œ
e ven

.˙
beeld.

˙ Œ Ó Œ
-‐ -‐ -‐

& b œ œ œ
Daar staat de

œ œ œ
stoel van het

˙ œ
recht, daar

& b œ œ œ

zal staan de

œ œ œ
ta fel der

˙ œ
ar men,-‐ -‐

& b œ œ œ
dan is de

œ œ œ

dag van het

.˙n
lam,

& b œ œ œ
zie, Ik kom

œ œ œ
haas tig, zegt
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Denn die einen sind im Dunkeln 
Und die andern sind im Licht 
Und man siehet die im Lichte 
Die im Dunkeln sieht man nicht
Bertold Brecht
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