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Uitgedaagde Menselijkheid

Uitgedaagde 
Menselijkheid

Wat is humaniteit? Wat is menselijk, wat is onmenselijk, wat is goddelijk? 
De film ‘Des hommes et des Dieux’ (vert: ‘Van mensen en goden’) stelt die vraag. 
Menselijkheid wordt in moeilijke situaties op de proef gesteld. Je denkt meteen aan Syrië, of de Tweede 

Wereldoorlog. 
Maar ook in ons dagelijks leven wordt onze menselijkheid telkens op de proef gesteld of, op zijn minst, uitge-
daagd.
Erik, bijvoorbeeld, werkt als pastor in de zorg. Hij vertelt hoe in de zorg alles wordt gedaan om de menselijk-
heid te vatten in scores, processen, zorgzwaartepakketten, zorgminuten. Hoe eigen initiatief niet op prijs wordt 
gesteld en alles steeds strakker wordt. Ik vecht, zegt hij, voor een beetje ‘gewone’ menselijkheid.
In onze paasdiensten vieren en bevragen we die ‘gewone’ menselijkheid. 
Telkens belichten we daar een ander aspect van, de film zette ons op dat spoor.
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Op Witte Donderdag hebben we het over individualiteit en broederschap. Wanneer je moeilijke beslissingen 
moet nemen, is het goed om daar met elkaar over te praten, er samen uit te komen. Tegelijkertijd heeft 
ieder mens een eigen verantwoordelijkheid. De Trappistenbroeders in ‘Des hommes et des dieux’ worstelen 

met de beslissing die zij moeten nemen als christelijke kloostergemeenschap in het Islamitische Algerije, waar 
zij meer en meer bedreigd worden: weggaan en de mensen in de steek laten of blijven en het risico nemen het 
onverdraaglijke te moeten verdragen. Ze kiezen voor het laatste.

In de Paasnacht staan we stil bij de bron, datgene waarin de identiteit  en kracht van mensen geworteld is. Geloof, 
de traditie, wie ben ik, wie kent mij, wie noemt mijn naam. Wanneer mensen geworteld zijn, of zich gedragen 
weten is het maken van moeilijke keuzes niet makkelijker, maar heeft het soms een vanzelfsprekendheid die 
vleugels geeft. Zoals de Franse homoseksuele gehuwde moslims afgelopen maand in de krant zeiden: we zijn 
openlijk een stel, we willen niet doen alsof we niet bestaan. Op de foto zie je ze samen bidden. De Trappisten 
in de film studeren uit de bijbel en de koran tegelijk, en zijn zeer persoonlijk betrokken bij een Islamitische 
samenleving. Hun humane betrokkenheid bij anderen maakt ze ruimdenkend in hun geloof.

Dat werd ons thema voor de Goede Vrijdag, het onverdraaglijke verdragen. In de dienst wisselen zich de ‘ston-
den’ van Hendrik Andriessen (1892-1981), gezongen door de Cantorij o.l.v. Thea Bakker, af met ‘de stonden’ 
van  Guido Gezelle (1830-1899). De onverdraaglijkheid van het lijden in moderne muziek en oude taal.

Vreemd, dat mensen het onverdraaglijke niet alleen moeten, maar blijkbaar ook kunnen verdragen. We leggen 
bloemen bij het kruis om hen te eren, die het onverdraaglijke verdroegen omwille van gerechtigheid en leven.

Op de Paasmorgen vieren we die betrokkenheid van mensen op elkaar, de geschiedenis die hier niet ophoudt, 
en de toekomst die tastbaar wordt, in tekenen, woorden en een nieuw begin: ons wordt vanuit al die pijn en 
moeite tastbare toekomst geschonken. Wat doen wij ermee, wanneer onze menselijkheid wordt uitgedaagd 

in ons ‘gewone’ bestaan?

Witte Donderdag

Paasnacht

Goede Vrijdag

Paasmorgen Toekomst wordt tastbaar

Het onverdraaglijke verdragen

Gewortelde identiteit

Broederschap
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Broederschap

Witte Donderdag

Broederschap
Over mensen en goden. De goden kunnen op zichzelf vertrouwen, zij hebben niemand nodig. De 

mensen hebben elkaar nodig en – soms – God. De mensen moeten op elkaar vertrouwen. Zij zoeken 
elkaar om de handen ineen te slaan en de gedachten op elkaar af te stemmen. Zij moeten elkaar vinden 

om verder te gaan.
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& bbbbb 22 œ œ .œ
jœ

Woord dat ruim te

w
schept,

œ œ .œ Jœ

toekomst, wijd licht-

& bbbbb .˙ Œ
land

œ œ .œ
Jœ

waar ge rech tig
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heid

œ œ .œ jœ
als ri vie ren

.˙ Œ
stroomt- - - - -

& bbbbb œ œ .œ jœ
waar een wijn stok
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bloeit

œ œ .œ jœ
te genklip pen

.˙ Œ
op- - - -
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en dan is het

.˙ Œ
weg.-

1. Voorzang; 2. Allen:

& bbbbb œ œ .œ Jœ

Toon mij niet ver
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geefs

œ œ .œ Jœ

wat mijn ziel ver

.˙ Œ
langt- -

& bbbbb ..œ
œ .œ

jœ
geef dat ik vol

w
hard

1.

œ œ .œ
jœ

in uw ver ge

.˙ Œ
zicht.- - -

& bbbbb
2.

œ œ .œ
jœ

in uw ver ge

w
zicht.

w w ∑
- -

[Title] 2Woord dat ruimte schept

Openingslied

VL 537

Eeuwige, onze God, 
wij die U nooit hebben gezien, 
zie ons hier aanwezig. 
Wij die van U hebben gehoord, 
hoor Gij ons aan. 
Uw naam is dat Gij mensen helpt, 
wees onze hulp, 
en dat Gij alles hebt gemaakt, 
maak alles nieuw, 
en dat Gij ons bij name kent, 
leer ons U kennen, 
die bron van leven wordt genoemd, 
doe ons weer leven. 
die hebt gezegd: ik zal er zijn, 
wees hier aanwezig. 
AMEN

Welkom

Drempelgebed

Inleiding
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Broederschap

& b .œ jœ ˙
Ky ri e,

.œ
Jœ ˙

ky ri e,- - - -

& b .œ jœ œ œ œ
ky ri e e

˙ ˙
lei son.

˙ Ó
- - - -

Kyrie
 “Wij zijn sterk genoeg om de tegenslag van anderen te kunnen verdragen.”

François de la Rochefoucauld

Elke bede wordt beantwoordt met het zingen van:

& b 24 Œ œ ˙ ˙ ˙
Zingt nu de Heer,

˙ ˙ ˙ ˙
stemt al len in- -

& b Œ œ ˙ ˙ ˙
met ons die God

˙ ˙ ˙ ˙
lof zin gen,- -

& b Œ œ ˙ ˙ ˙
want Hij deed ons

˙ ˙ ˙ ˙
van het be gin-

& b Œ œ ˙ ˙ ˙
ver ruk ke lij

˙ ˙ ˙ ˙
ke din gen.- - - - -

& b Œ œ ˙ ˙ ˙
Hij heeft het men

˙ ˙ ˙n ˙

se lijk ge slacht- - -

& b Œ œ ˙ ˙ ˙

in 't licht ge roe

œ œ ˙ ˙ ˙
pen en be dacht- - -

& b Œ œ ˙ ˙ ˙
met lou ter ze

˙ ˙ ˙ ˙
ge nin gen.- - - -

2. Maar wij verkozen ‘t duister meer 
dan ‘t licht door God geschapen 
en dwaalden weg van onze Heer 
als redeloze schapen. 
Wij hebben dag en nacht verward, 
de nacht geprezen in ons hart 
en onze dag verslapen.

3. Maar God heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden, - 
hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 
indien niet in de duisternis 
het licht dat Jezus Christus is 
gelijk de morgen straalde.

6. Zingt dan de Heer, stemt allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in ‘t licht 
van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven!

Loflied

LB 169

Zingt nu de Heer, stemt allen in
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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 vroe-
gen 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: 20 – 35

De Maaltijd - broederschap gedeeld

Jongens waren we – maar aardige jongens. Al zeg ik ‘t zelf. We zijn nu veel wijzer, stakkerig wijs zijn we, behalve 
Bavink, die mal geworden is. Wat hebben we al niet willen opknappen. We zouden hun wel eens laten zien hoe 
‘t moest. We, dat waren wij, met z’n vijven. Alle andere menschen waren ‘ze’. ‘Ze’, die niets snapten en niets 
zagen. ‘Wat?’ zei Bavink, ‘God? Je praat over God? Hun warme eten is hun God.’ Op enkele ‘goeie kerels’ na 
werd iedereen door ons veracht. Heel stilletjes zeg ik daar nu bij: ‘En niet ten onrechte’, maar dat mag niemand 
hooren. Ik ben nu geen held meer. Je weet niet hoe je de menschen nog eens noodig kunt hebben. En Hoyer 
vindt ook dat je geen aanstoot moet geven. Van Bekker zie of hoor je niks meer. En Kees Ploeger praat van die 
rare kerels die ‘m op den slechten weg brachten. Maar toen waren we in de dagen onzer dwaasheid, de uitver-
korenen Gods, ja God zelf! Verstandig zijn we nu, alweer behalve Bavink, en we kijken elkaar aan en glimlachen 
en ik zeg tegen Hoyer: ‘we zijn er niet op vooruit gegaan.’ Maar Hoyer is al ver heen, hij begint bij de bonzen 
van de S.D.A.P. te hooren, en maakt een gebaar van twijfel met z’n handen en z’n schouders. 

Uit: Titaantjes, Nescio, 1914

On and on the rain will fall 
Like tears from a star like tears from a star 
On and on the rain will say 
How fragile we are 
How fragile we are

On and on the rain will fall 
Like tears from a star like tears from a star 
On and on the rain will say 
How fragile we are 
How fragile we are

Sting

If blood will flow when flesh and steel are one 
Drying in the color of the evening sun 
Tomorrow’s rain will wash the stains away 
But something in our minds will always stay

Perhaps this final act was meant 
To clinch a lifetime’s argument 
That nothing comes from violence 
and nothing ever could 
For all those born beneath an angry star 
Lest we forget how fragile we are

Ineke zingt:

Titaantjes - broederschap herdacht

Fragile
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Broederschap

Dit is de zevende hemel 
Wat willen nog meer? 
In de zevende zevende hemel 
Komt het altijd weer op liefde neer

Deel dit ogenblik met ons, breek het 
voorzichtig stuk  
Laat achter wat te zwaar is om te sjouwen  
Geef het als herinnering door aan de jouwen  
Dit licht en luchtig niets van groot geluk

Hier in de zevende hemel  
Wat willen nog meer?  
In de zevende zevende hemel  
Komt het altijd weer op liefde neer  
 
Het komt als altijd weer op liefde neer 

De Dijk

Kom toch vrienden drinken, pak een stoel en schuif aan 
Neem de draad op van de oeroude verhalen 
Draai er mooi om heen met je sterkste stalen 
We hebben hier nog even en dan weer een lange weg te 
gaan 
 
We weten hoe het afloopt, dus zeg hoe je het wil 
We gaan iedereen graag op zijn woord geloven 
Waarheid komt van binnen uit en niet van boven 
En als iedereen zijn mond houdt dan blijft het hier zo stil

Hier in de zevende hemel 
Wat willen nog meer? 
In de zevende zevende hemel 
Komt het altijd weer op liefde neer

Wanneer gaat het nou geweldig? Wat gaat nou van zelf? 
Dat het makkelijk was heb ik nooit horen beweren 
Maar met vrienden samen is alles te verteren 
En keert soms de zaak zich om en dan lukt het vaak weer 
wel 
 
O het leven, ja dat leven van de firma Op Leven & Dood 
Volgt zo zijn eigen onbezonnen route 
Waar we allemaal ooit aan geloven zullen moeten 
Maar nu nog niet nee, nee, onze dorst is nog te groot

Ineke zingt:

De zevende hemel

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, verbind je met ons in de kring.

De Tafel

Voorbeden

& b 43 ˙ œ
Heer, ver

œ œ œ
hoor mijn ge

.˙
bed;- -

& b Œ œ œ
laat mijn

˙ œ

roe pen

œ œ œ
U be rei

œ ˙
ken.- - -

Stil gebed

Acclamatie: 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
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Dat wij uw Woord hebben gehoord, God, 
dat wij het brood gebroken hebben voor elkaar 
en elkaar de beker gegeven hebben, 
laat dit voor ons een teken zijn 
dat U dicht bij ons bent, 
dat wij ons als vrienden om deze 
tafel mogen verzamelen, 
dat wij mogen leven, 
geleid door uw woord, 
gedragen door uw liefde. 
Verlaat ons niet, 
wees als het daglicht om ons heen, 
wees onze vaste grond 
en meer dan dat: onze toekomst.  
AMEN

Dankgebed

&
# # # # 43 œ œ œ œ

Wie zijn le ven

œ œ œ œ
niet wil ge ven,- -

&
# # # # œ œ œ œ

niet wil de len

œ œ œ œ

met zo ve len,- - -

&
# # # # œ œ œ œ

met een an der,

œ œ œ
gaat ver lo

œ ˙
ren.

˙ Œ
- - -

&
# # # # œ œ œ œ

Wie wil ge ven

œ œ ˙
wat hij heeft,-

&
# # # # œ œ œ œ

die zal le ven,

œ œ œ œ

op ge ge ten,- - - -

&
# # # # œ œ œ œ

die zal we ten

œ œ œ
dat hij

œ ˙
leeft.

˙ Œ
-

Wie zijn leven

VL 441

Tafellied

Brood en Wijn - broederschap delen en gedenken

Vredegroet

Wij geven brood en wijn aan elkaar door
.
Indachtig aan de scène van ‘het laatste avondmaal’ uit de film “Des hommes et des dieu” draaien we muziek uit “Het Zwanenmeer” 
van Tjaikovsky.
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Broederschap

Leeg & Verlaten
De Tafel wordt leeggeruimd..

We gaan weer zitten in de banken.

Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. 
Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich 
mee. 

Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met 
mij waken.’ 

Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze 
beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ 
Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens 

één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar 
het lichaam is zwak.’ 

Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij-
gaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ 
Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen 

achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde 
hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het 
ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij 
uitlevert, is al vlakbij.’

Mattheüs 26: 36 – 46

In Slaap - broederschap bedreigd

The world is broken now 
All in sorrow 
Wise men hang their heads

Hush child 
Let your mommy sleep in to the night until we rise 
Hush child 
All the strength I’ll need to fight, I’ll find inside your eyes 
In your eyes

Sting

Hush child 
Let your mommy sleep in to the night until we rise 
Hush child 
Let me soothe the shining tears that gather in your eyes

Hush child 
I won’t leave I’ll stay with you to cross this Bridge of 
Sighs 
Hush child 
I can’t help the look of accusation in your eyes 
In your eyes

Ineke zingt:

Lulleby to an Anxious Child
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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.

De Kus - broederschap verraden

De Vlucht - broederschap vergooid

Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaar-
den en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten van het volk was gestuurd. 
Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. ‘Degene die ik kus,’ had hij gezegd, ‘die is het, die moet je 

gevangennemen.’ 
Hij liep recht op Jezus af, zei: ‘Gegroet, rabbi!’ en kuste hem. Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben je daarvoor 
gekomen?’ Daarop kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. 

Nu greep een van Jezus’ metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de 
hogepriester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar 
het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen 

en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden 
dan de Schriften in vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?’ 

Toen zei Jezus tegen de omstanders: ‘Met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te arresteren, 
alsof ik een misdadiger ben! Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u me niet 
gevangengenomen. Maar dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan.’

Mattheüs 26: 47-56a

Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchtten weg.

Mattheüs 26: 56b
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Het Onverdraaglijke Verdragen

Goede Vrijdag

Het onverdraaglijke 
verdragen

Staties, stonden. De weg naar het kruis als weg met momenten, incidenten en ontmoetingen. Het 
ondraaglijke wordt gedragen.
Vreemd, dat mensen het onverdraaglijke niet alleen moeten, maar blijkbaar ook kunnen verdragen. 
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Wees ons genadig, God, 
Wees ons nabij. 
Bij u schuilen wij, 
Bij u zoeken wij ons heil. 
De schaduwen van het donker 
Doorbreken wij niet 
En onze onrust keren wij niet. 
Wees ons genadig, God, 
Wees ons nabij.

Laat niet de nacht voor altijd duren. 
Uw trouw licht over ons op, 
In U hervinden wij ons leven, 
Herkrijgen wij onze adem 
Om te blijven zingen 
Met vast stem: 
U bent ons genadig, God, 
U bent ons nabij.

Welkom

Drempelgebed

Inleiding

Het lijdensverhaal vertelt met gedichten uit “De veertien stonden” van Guido Gezelle en de muziek die Hendrik Andriessen 
daarbij heeft gecomponeerd.

Het onverdraaglijke 
verdragen

Hij is zelfs gekruisigd voor ons: onder Pontius Pilatus heeft Hij gelden en is begraven’ (Credo)

Inleiding

Motto Crucifixus

orgel

koor/orgel

Magdalena en de heilige vrouwen: 

Waar gaat gij heen, dien ’t herte mijn 
 bemint? in welke handen, 
gevallen, moet hij leed en pijn 
gedoogend en verdragend zijn, 
 o schand der schanden?

Gevonnist
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Het Onverdraaglijke Verdragen

Wij prijzen het kruis, in wie ons heil is, ons leven en onze verrijzenis.

Vijandige getuigen staan tegen mij op en de leugen is in hun hart.

Tussenspel

Tussenspel

Nos autem

Insurrexerunt

orgel

orgel

koor

koor

Gebonden zie ‘k hem henengaan 
gevonnist en verwezen aan, 
 den galgeboom te sterven! 
O gij die God zijt, laat gij nu 
 Uw’ kinderen onterven 
van ’t hemels licht? – Wij volgen u, 
want, daar gij gaat en zal, gewis, 
 bedriegen ons de duisternis.

Guido Gezelle

De vijanden ons Heeren:

Sla dood! – Hij ga ter galgenstraf! 
 Biedt Barabas het leven! 
Sla dood! – Hij wil de tempel af, 
 En ’s keizers geld omgeven. 
Sla dood! – Wij hebben Barabas! 
Geen hoofd en kent dit jodenras, 
hem……. gaan wij galgenbomen! – 
als ’t opperhoofd van Roomen. 
Op ons zijn bloed, op onzen stam: 
die ’t volk ontstak, die leeren kwam 
 dat hij – op ons, op ons zijn bloed!- 
 dat hij Gods zone is, sterven moet 
hij sterven!.....

Guido Gezelle

Naar Golgotha

De vier evangelisten:

Gebannen gaat en draagt hij, lijdende 
 langs de baan. 
Den boom, die, nagelvast hem dragende, 
 Rood zal staan. 
eer ’t heden noene is! Helpt! – Te late is het! –  
 Ach! …….nu lig 
Ter aarden ne(d)ergeveld, ’t aanbiddelijk 
 aangezicht 
des Heeren! ’t Vallend hout der ongenade…. 
 och! –En ’t dwingt 
hem, als een’ druive, daar de wijnman den 
 wijn uitwringt!

Guido Gezelle

De eerste val
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Maria, de moeder Gods:

Wach-arme, ik, in Jerusalem u zoekende eer veel jaren, 
En vond u na drie dagen maar, bij de oude kerkleeraren; 

Ik vinde u heden al te ras, 
En ‘t eerste lang verlies mij nooit zoo leed en was 

Als dit, wanneer gij mij, hervonden, vaart verloren! 
Mijn kind, mijn uitverkoren, 

Mijn herte kent, mijn ooge u niet 
Die moe van weenen, schemerziet, 

En doolt, op uwe schreden! 
Waar gaat gij heengetreden? 

Kom hier! Mijn alderliefste kind, 
En zelve uws zelfs vrouw –moeder vindt! – 

Doch neen: aan ’s Vaders wil, die u mij heeft geschonken, 
Blijft gij, blijve ik geklonken.

Guido Gezelle

Hij sprak geen enkel woord tot mij 
en toch riep hij mijn naam. 
Hij gaf geen enkel teken mij 
en toch heb ik verstaan.

Eerst zei ik: nee ik draag het kruis 
niet op mijn rug voor hem, 
hij zegt het om mijn zwarte huid 
omdat ‘k een neger ben.

Maar voor een droombeeld stierf hij daar, 
en was zo zacht gezind, 
zijn ogen waren diep en klaar, 
zoals men nergens vindt.

‘t Was Christus zelf die zo ik won, 
ik deed voor hem alleen, 
waartoe geen Rome dwingen kon 
met wond van zweep of steen.

Countee Cullen

Maria

Simon van Cyrene

Sta op, o Heer, om mij recht te verschaffen, om mij te verdedigen

Onschuldige gevangene, hij is onze Redder

Uw moeder naar het vlees, o Christus, die zonder mannelijk zaad gebaard heeft, is maagd gebleven. Moge zij onze voorspraak 
zijn bij U.

Tussenspel

Tussenspel

Exsurge

Innocens captus

Tuam Christe

orgel

orgel

koor

koor

koor
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Ik heb uw beeltenis (in mij) verduisterd en heb uw gebod geschonden, alle schoonheid heb ik doen verdwijnen. Het licht is 
gedoofd. O verlosser wees mij zondaar genadig en geef mij mijn vreugde terug zoals David zingt (ps. 50,51)

O gij allen die hier voorbij gaat, hoort en ziet of uw smart gelijk is aan mijn smart.

Tussenspel

Tussenspel

Tussenspel

Obrui tuam imaginem

O  vos omnes

orgel

orgel

orgel

koor

koor

Ons Heer Jesus-Christus tot de weenende vrouwen: 

Ach, moeders, moeders, moeders, en Jerusalemsche vrouwen, 
wel mag het u berouwen, 

die moeder zijt, of worden zult, 
hetgenen, eilaas, uw herten vult 

met hope en met betrouwen! 
Aanziet mij, schamel moeders eerste en laatste kind, van jaren, 

Zoo jong nog als de blâren, 
die blinkende op de boomen staan, 

verdorren en verbranden: - 
hoe zal het dan met het droog hout gaan, 

in ’s vijands wreede handen? 
Gij weent op mij, maar, moeders, meer 

moet op u zelven treuren, 
en op uwe arme schapen teêr, 

die ’t roomsche heer 
zal kwetsen en verscheuren!

Guido Gezelle

De weenende vrouwen

& ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙
O hoofd vol bloed en won den,

∑
-

& ˙ ˙ œ ˙ œ w
be dekt met smaad en hoon,

∑
-

& 411
˙ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙
o hoofd zo wreed ge schon den,

∑
- -

& 48˙ ˙ œ ˙ œ ˙ Œ
uw kroon een door nen kroon,

∑
- -

& 49œ œ œ œ œ ˙ œ

o hoofd eens schoon en heer lijk

∑
-

& 412œ œ œ œ œ w
en stra lend als de dag,

∑
-

& ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙
hoe lijdt Gij nu zo deer lijk!

∑
-

& ˙ ˙ œ ˙ œ w
Ik groet U vol ont zag.

∑
-
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O hoofd vol bloed en won den,

∑
-

& ˙ ˙ œ ˙ œ w
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-
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& 48˙ ˙ œ ˙ œ ˙ Œ
uw kroon een door nen kroon,

∑
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& 49œ œ œ œ œ ˙ œ

o hoofd eens schoon en heer lijk

∑
-

& 412œ œ œ œ œ w
en stra lend als de dag,

∑
-

& ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙
hoe lijdt Gij nu zo deer lijk!

∑
-

& ˙ ˙ œ ˙ œ w
Ik groet U vol ont zag.

∑
-

O hoofd vol bloed en wonden
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De vrienden ons Heeren:

Tot zevenmaal rechtveerdig man, 
Hoe vast hij sta, daar, bezwijken kan, 
 een éénen dag en even 
 zoo  menigmaal herleven.

Gebroeders, gij vergeven zult 
geen zevenmaal, uw’ broeders schuld, 
 maar tzeventigmaal zeven 
 gebreken – hem vergeven.

De goede Herder driemaal is 
gevallen, om vergiffenis 
 te biên u, en te geven, 
 om uwentwil, zijn leven.

O Herder, in uw eigen bloed, 
   hier kruipende, over hand en voet, 
 ach, wilt ’t gene ik bedreven 
 heb duizenmaal –vergeven.

Guido Gezelle

De derde val

4. Houd Gij mij in uw hoede, 
Gij die uw schapen telt, 
o bron van al het goede, 
waaruit mijn leven welt. 
Gij die mijn ziel wilt laven 
met liefelijke spijs, 
Gij overstelpt met gaven 
to in het paradijs.

LB 183

& ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙
O hoofd zo hoog ver he ven,

∑
- -

& ˙ ˙ œ ˙ œ w
o god de lijk ge laat,

∑
- - -

& 411
˙ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙

waar we rel den voor be ven,

∑
- - -

& 48˙ ˙ œ ˙ œ ˙ Œ
hoe bit ter is uw smaad!

∑
-

& 49œ œ œ œ œ ˙ œ

Gij, eens in 't licht ge dra gen,

∑
- -

& 412œ œ œ œ œ w
door en gel en om stuwd,

∑
- - -

& ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ ˙
wie heeft U zo ge sla gen

∑
- -

& ˙ ˙ œ ˙ œ w
ge las terd en ge spuwd?

∑
- - -
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De vier heilige evangelisten:

Aanschouwt, den wormen nu niet ongelijk, tot tegen 
het kale bekkeneel van Golgotha gekregen, 
 den zone Gods; ontbloot van alles, moedernaakt 
 is hij, en ha’ de roe hem eenen rok gemaakt, 
van roode wonden! Wie, wie kent hem? van beneden 
tot boven toe, geheel en is, in al zijn leden, 
 nu niets! Wie kent hem, wie, in ’t wisselverwig kleed 
 van Jacobs lieveling, die m’n in de steenput smeet? 
Gods zone is ‘t – Schande op u, wier dertel vleesch 
      geboren 
uit Adams vleesch, u ook, als Adam, liet bekoren 
 tot zonde en schande! Aanschouwt, - want gij het 
      hebt gedaan, - 
’ t Lam Gods, onschuldig, om uw’ schuld hier schande uitstaan!

Guido Gezelle

Spotlied. De oversten des volks.

Verloochend en verlaten, 
 Daar hangt hij, - onze Koning! Hij! – 
Ten spotliede, achter straten, 
- Eli! Eli! Sabacthani, - 
van elkendeen! – Eli! Eli!

De schriftgeleerden:

Die alleman, voordezen, 
Genaast, nu wilt genezen 
 u zelven, zoo Gods zoon gij zijt; 
 en leert ons, eer de dood u bijt, 
wach! – ons – geloovig wezen!

De joodsche Priesters:

Eli! Eli! – Wat wilt de man, 
die ’s Heeren bidsteê breken kan 
en maken na drie dagen, 
 - Gods zone is hij! – wat wilt hij dan 
der dieven dood verdragen?

Ontkleed

Gekruist

O gij allen die hier voorbij gaat, hoort en ziet of uw smart gelijk is aan mijn smart.

Wij zien hem en hij heeft geen uiterlijk meer, zijn aanschijn is weg. Onze zonden heeft hij gedragen, hij heeft voor ons 
geleden.

Tussenspel

Tussenspel

O vos omnes

Ecce vidimus

orgel

orgel

koor

koor
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’t Roomsch krijgsvolk:

“Mij dorst!” – Laat ons Elias zien 
- haalt edik! –hem nu hulpe bien; 
 en, kan ‘t , zoo moge ’t nu geschiên, 
hetgeen hij zei, voordezen, 
volbracht, dat ’t al ging wezen!

Jesus:

o Vader, gij die alles ziet 
hetgeen zij doen, ze’n weten ’t niet: 
vergeeft het hun!

De vrienden des Heeren, 3 maal slaande op hunne borst:

‘t is onze schuld: 
Lam Gods, aleer gij sterven zult, 
Vergeef het ons! – ’t Wordt middernacht….. 
Lam Gods!.... Lam Gods!.....

Jesus:

 ’t is volbracht!

Guido Gezelle

Uw kruis aanbidden wij, uw verrijzenis loven wij, want zie door het hout kwam blijdschap over de hele wereld.

Tussenspel

Tussenspel

Crucem tuam

orgel

orgel

koor

Het kruis wordt neergezet.

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

Het Kruis als Teken

In de oude lagen van mijn ziel 
waar hij van stenen is gemaakt, 
bloeit als een gaaf, ontkleurd fossiel 
de stenen bloem van uw gelaat

Ik kan mij niet van u bevrijden, 
er bloeit niets in mijn steen dan gij. 
De oude weelden zijn voorbij 
maar niets kan mij meer van u scheiden.

M. Vasalis

Begraven
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Als al les duis ter is,

jœ œ jœ œ œ œ œ
ontsteekdan een lichtendvuur- -

&
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dat nooit meer dooft, vuur
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œ œ œ ‰

dat nooit meer dooft.
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Als al les duis ter is,

jœ œ jœ œ œ# œ œ
ont steek dan een lichtend vuur- - - -

&
# jœ# œ œ œ jœ

dat nooit meer dooft, vuur

jœ# œ œ œ ‰
dat nooit meer dooft.

Als alles duister is

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 bidden gezamelijk het gebed dat Jezus ons geleerd heeft:

We leggen de bloemen bij het kruis.

We verlaten de kerk.
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Gewortelde Identiteit

Paasnacht

Gewortelde 
identiteit

De Cisterciënzer monniken in de film Des hommes et des dieux vonden in hun geschiedenis en in hun tradi-
ties bronnen om in het heden te handelen. Vanuit een diepgeworteld geloof en hun eigen kloostertra-
ditie, waarin het individu in de gemeenschap een plek vind om zijn twijfels te uiten en de toekomst te 

bespreken, konden zij de rust vinden om te doen wat gedaan moest worden. In onze paasnacht denken 
wij na over wat het is, om ‘wij’ en tegelijkertijd ‘ik’ te zeggen en zien wij opnieuw waar wij vandaan 
komen.
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In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de 
oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de 
duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.
Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ En zo 
gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Hij 
noemde het gewelf hemel.

Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.

God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo 
gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het 
goed was.

God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten 
dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en 
allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.

God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de 
seizoenen aangeven en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht 
te geven op de aarde.’

En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere 
om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de 

Het begin

&
# # œ œ ˙ ˙

Licht van Chris tus!

œ œ œ œ ˙
Heer, wij dan ken U.- -

2

voorzang: allen:

Oorsprong

Roots

Buiten wordt het vuur aangestoken...

De Paaskaars wordt aangestoken aan het vuur...

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was 
nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar 
Gods geest zweefde over het water.

Genesis 1:1-2

De Paaskaars wordt de kerk binnengedragen onder het zingen van:

We geven het vuur van de Paaskaars aan elkaar door.

 בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א  	אֱלֹהִ֑ים  	אֵ֥ת  	הַשָּׁמַ֖יִם  	וְאֵ֥ת  	׃הָאָֽרֶץ
 וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥הּ֙ תֹ֙הו  	וָבֹ֔הו וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י תְהֹ֑ום וְר֣וּח  	אֱלֹהִ֔יםַ מְרַחֶ֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י ׃הַמָּֽיִם
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aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het 
goed was.
Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag.

God zei: ‘Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten 
vogels vliegen.’ En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt 
en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. God zegende ze met de woorden: 

‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal 
op aarde.’
Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.

God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo 
gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem 
rondkruipt. En God zag dat het goed was.

God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren 
over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop 
rondkruipt.’
God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep 
hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng 
haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de 
aarde rondkruipen.’
Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie 
voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op 
de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij 
had gemaakt en zag dat het zeer goed was.
Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid.
Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God 
zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.
Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

Genesis 1:1-2:4

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 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. 
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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. 
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.

Voor alle kwaad, 
bewaar ons Heer. 
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.

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.
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Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet je mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet je mij beter dan ik? 
Ogen die door de zon heen kijken, 
zoekend de plek waar ik woon, 
ben je – 
 
beeldspraak voor iemand 
die aardig is en onmetelijk ver, 
die niet staat en niet valt en niet voelt 
als ik, niet koud en hooghartig.

Hier is de plek waar ik woon: 
een stoel op het water, een raam 
waarlangs het opklarend weer 
of het vallende duister voorbij vaart. 
Heb je geroepen? Hier ben ik. 
 
Ik zou één woord willen spreken, 
ooit, dat waar en van mij is, 
dat draagt wie ik ben, dat het houdt, 
en rechtop staat 
als een mens die mij aankijkt 
en zegt: 
ik ben jouw zuiverste zelf, 
vrees niet, versta mij, ik ben.

Was het mij beter gegaan 
als ik niet had gedacht, 
niet had verwacht dat u was? –  
niet bij dag en bij nacht? 
Had ik u niet moeten missen? 
Beter de boom geweest die staat, 
niet denkt, 
wortels drenkt in water, 
niet in hoop als ik?

Wie kan het zeggen, 
wie kent hier de grond? 
Niet ik bedenk de boom 
die om mij is: uw loof, uw luister. 
Uw naam: wind tussen de bladeren 
die ís om mij begonnen.

Lloyd Haft

Ben jij de enige voor wiens ogen 
niet is verborgen mijn naaktheid? 
Kan jij het hebben, als niemand anders, 
dat ik geen licht geef, niet warm ben, 
dat ik niet mooi ben, niet veel, 
dat geen bron ontspringt 
in mijn diepte, 
dat ik alleen dit gezicht heb, 
geen ander. 
Ben ik door jou, zonder schaamte, 
gezien, genomen, 
door niemand minder? 
Zou dat niet veel teveel 
waar zijn? 
 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet je mij beter dan ik?

Huub Oosterhuis

OKG 483

Jij die mij ik maakt

Psalm 1
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#

œ œ œ
die men sen

œ Jœ œ jœ
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Hij schreef, ons tot

œ œ œ œ
be scher ming,- -

&
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ont fer ming.- - -
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.˙
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-
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.˙
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&
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Woord dat

.˙
trouw

.˙
blijft.

.˙

Ludovic Lofti Mohammed Zehad (34) weet wel het een en ander over discriminatie. Hij is moslim in de Parijse 
banlieue, en homo. Sinds kort zelfs getrouwd: in augustus vorig jaar huwde hij in Kaapstad met zijn Zuid-Afri-
kaanse vriend Qiyaam Jantjiens (29), die hij daar een paar jaar eerder had leren kennen. Na een lange-afstands-

relatie van enkele jaren wonen ze nu samen in Sevran.

Maar dat huwelijk wordt in Frankrijk niet erkend. Voor de Franse wet is Zehad vrijgezel. Hij kan geen 
samenlevingscontract tekenen met Jantjiens. Dan zijn er ook nog problemen met de papieren van 
Jantjiens, die op een toeristenvisum is binnengekomen. ‘Het is vermoeiend, die papierwinkel’, geeft 

Zehad toe. ‘Maar wij willen niet verbergen wie we zijn: getrouwde homoseksuele moslims. We willen het taboe 
doorbreken alsof dat niet zou bestaan. Alsof wij niet bestaan.’

Uit: NRC/de Standaard

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.

VL 269

Schriftlied

‘We willen niet verbergen wie we zijn’
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Gewortelde Identiteit

ik ben geboren in mellingen, 
 zoveel is zeker 
dat is tenminste een ding dat zeker is 
veel andere zaken zijn dat niet 
van heel veel andere zaken ben ik een stuk 
    minder overtuigd 
wie ik ben, bijvoorbeeld, 
 is me goeddeels een raadsel 
ooit, op een kwade dag, was ik uit 
mellingen vertrokken, een puberteitsbesluit 
bij die gelegenheid zwoer ik een dure eed 
nimmer naar mijn geboortestad terug te keren 
daar had ik me aan gehouden 
veel moeite had het nakomen 
van die belofte me niet gekost 
 tot vandaag

vandaag keerde ik na drieëntwintig jaar terug 
  back to the roots 
als ik dan niet wist wie ik was, 
 kon ik op zijn minst proberen te achterhalen 
wie ik was geweest 
niet dat ik hooggespannen verwachtingen 
 van de trip koesterde 
maar je kon niet weten –

Bij nadering van de stad viel één ding op 
De kerktorens en de moskee die in ‘mijn tijd’ 
De skyline van mellingen domineerden 
waren door high-rises overruled 
 daar bleef het niet bij: 
het stationsplein had een aderlating ondergaan 
de populieren en iepen om het plein 
en langs de stationsstraat 
 waren gekapt, en de herenhuizen en bordelen 
vervangen door een reeks vestigingen 
van middelgrote en grote ondernemingen 
het station zelf, in mijn jeugd 
een burchtachtig bouwsel, 
was omgetoverd in een glaspaleis 
   mellingen city 
dit alles zou de opmaat blijken 
tot het verdere verloop van de dag

mellingen had de laatste jaren een ongekende 
groei beleefd: de bomen reikten 
  daadwerkelijk tot aan de hemel 
en dat liet zijn sporen na 
vinexwijken, uitgestrekte bedrijfsterreinen, 
een zesbaansringweg om de stad – te lang 
had ik mijn terugkeer uitgesteld….

2. Ik wou een leven meer, mocht ik jou vinden. 
Ik bond mij aan je vast, kon ik mij binden. 
Ik zou in jouvergaan, en jij 
ontstaan in mij, en wij in wij. 
Ens lag ik neer, versteend van kou, 
ik droomde dat ik vocht met jou.

3. Die nacht werd mij een nieuwe naam gegeven. 
Geschonken werd mij nog een tijd van leven. 
En even, tot de morgen daagt, 
is wat ik vraag en wat jij vraagt 
vervuld en een. Toen ging jij heen 
en bleef ik met mijn droom alleen.

VL 801

Jij bent van jou

& b C
œ œ œ œ
Jij bentvanjou,

œ .œ
Jœ œ

on ach ter haal

œ œ œ ˙
baar ei

œ ˙ Œ
gen.- - - - -

& b
œ œ œ œ
Ik ben van mij,

œ .œ
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geen an der zal

œ œ œ ˙
mij krij

œ ˙ Œ
gen.- -

& b œ œ œ œ
Wat ik jou vraag,

œ œ œ œ
wat jij mij vraagt

& b œ œ œ œ
is leeg en zon

œ œ œ œ
der zin ge vraagd.- -

& b
œ œ œ œ
Eén oog wenk ver

œ œ œ œ
in vreemd ge bied,- -

& b œ .œ
Jœ œ

ooit ver der ko

œ œ œ ˙
men doen

œ ˙ Œ
wij niet.- -

Kliekjesdag
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samen met enkele belendende percelen 
inmiddels verrees op die plek 
 aan de heliumstraat 
een parkeergarage met meerdere cardecks 
bij die brand waren foto’s, diploma’s 
kortweg alle tastbare jeugdherinneringen 
 verloren gegaan….

Een en ander overziend drong zich 
één conclusie op: 
alles wat aan vroeger, aan mijn jeugd, 
herinnerde was verdonkeremaand, en vakkundig 
wie ik was, was gesloopt

afgevoerd 
weg 

nu ikzelf nog

Bart Chabot

Ik kende mellingen nauwelijks terug 
‘mijn’ mellingen leek surprise surprise 
koud nadat ik mijn hielen had gelicht 
achter me uitgegumd – 
ik was mijn eigen opgewarmde prak

terwijl ik door het centrum slenterde 
drong zich een andere gedachte aan me op 
vierenvijftig was ik nu 
honderdacht zou ik niet halen, dat zat er niet in 
ik had mijn langste tijd gehad 
mellingen daarentegen was aan haar 
zoveelste jeugd begonnen

het liep tegen zessen; spitsuurrazernij 
het verkeer liep muurvast 
ik besloot mellingen te laten voor wat het was – 
tijd om de balans op te maken 
bij mijn ouderlijk huis, mijn ouders leefden 
niet meer, hoefde ik sowieso niet langs te gaan 
dat huis was indertijd door brand 
  in de as gelegd

Delf mijn gezicht op

&
# .. ..‰ œ œ œ œ œ œ œ
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Delfmijn ge zicht op,

‰ œ œ œ ˙
maak mijmooi.-
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&
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won den aanniets en- - - -

&
# œ œ œ œ ˙

nie mand meer ten prooi.-
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Delfmijn ge zicht op,
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delf mijn ge zicht op,- -

&
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maak mijmooi,

‰ œ jœ ˙
maakmij mooi.

˙ Ó
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Wiemij ont mas kert
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zal mij vin den.- - -
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Ik heb ge zich ten,
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&
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maak mijmooi,

‰ œ jœ ˙
maakmij mooi.

˙ Ó
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Gewortelde Identiteit

Het licht, Gods witte licht, breekt zich in 
kleuren: 
Kleuren zijn daden van het licht dat breekt. 
Het leven breekt zich in het bont gebeuren, 
En mijn ziel breekt zich als ze woorden 
spreekt.

Slechts die zich sterven laat, kan ’t leven 
beuren: 
O zie mijn bloed dat langs de spijkers leekt ! 
Mijn raam is open, open zijn mijn deuren – 
Hier is mijn hart, hier is mijn lichaam: breekt !

De grond is zacht van lente. Door de bomen 
Weeft zich een waas van groen, en mensen 
komen 
Wandelen langs de vijvers in het gras –

Naakt aan een paal geslagen door de 
koorden, 
Ziel, die zichzelve brak in liefde en woorden: 
Dit zijn de daden waar ik mens voor was.

Martinus Nijhof

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles 
is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het 
licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te 
getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen 
van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, 

de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie 
van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voor-
recht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk 
verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn 
grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 
‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ Uit zijn overvloed zijn 

wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus 
Christus gekomen.
Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft 
hem doen kennen.

Johannes 1: 1-18

Het licht

Iemand zijn

Het Woord
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2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt.

3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft.

VL 925

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige 
olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zons-
opgang, naar het graf. 

Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 

Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. Toen ze het 
graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar 
hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit 

de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd.
Markus 16: 1-6

De opstanding

LEVEN vanuit gewortelde identiteit

& b 22 ˙ œ œ
Licht dat ons

œ œ œ œ
aan stoot in de

˙ ˙
mor gen,- -

& b ˙ œ œ
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œ œ œ œ
licht waar in wij

.˙ Œ
staan- - -

& b ˙ œ œ
koud, een voor

œ œ œ œ
een, en on ge

˙ ˙
bor gen,- - -

& b ˙ œ œ
licht o ver

œ œ œ œ
dek mij, vuur mij

.˙ Œ
aan.- -

& b ˙ œ œn
Dat ik niet

œ œ œ œn
uit val, dat wij

˙ œ œn
al len zo- -

& b ˙ œ œ

zwaar en droe

œ œ œn œ
vig als wij

.˙ Œ
zijn-

& b ˙ œ œ
niet uit el

œ œ œ œ
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˙ ˙
val len- - - -

& b ˙ œ œ
en doel loos

œ œ œ œ
en on vind baar

w
zijn.- - -

Lied aan het Licht
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Gewortelde Identiteit

2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren.

4. Sta op! - Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van ‘t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, - 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen.

LB 210

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

& .. Jœ Jœ Jœ œ jœ
die werd ver ne derd

‰ Jœ Jœ œ jœ
en ge bro ken- - - -

& ..jœ jœ jœ œ jœ
die werd ver he ven

‰ jœ jœ .œ
in uw licht

2

- -

& .. jœ jœ jœ .œ
die wordt ge hoord

jœ jœ jœ .œ
die wordt ge leefd- -

& ..Jœ Jœ
>

Jœ œ Jœ

die ko men zal in

Jœ Jœ Jœ
œ Jœ

de ze we reld

2

- - -

[Title] 2

1. Koor;  2. Allen:

& 86 jœ
Ge

jœ jœ jœ .œ
ze gend zijt Gij

jœ jœ jœ œ jœ
le ven de God om- - - - -

& ..Jœ Jœ Jœ œ Jœ

wil le van hem de

Jœ Jœ Jœ
œ Jœ

zoon van de men sen

2

- -

& .. Jœ Jœ Jœ œ Jœ

woord en ge stal te

‰ Jœ
jœ .œ œ jœ

van uw heer lijk heid- - - -

& ..jœ jœ jœ .œ œ jœ
beeld en ge lij lenis

‰ jœ jœ .œ
van uw trouw

2

- - -

1. Koor;  2. Allen:

& b œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ ˙
Œ

Sta op! Een mor gen on ge dacht,- - - -

& b œ œ œ .œ
Jœ œ œ ˙ ˙ Œ

Gods dag is aan ge bro ken,- - -

& b œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ ˙
Œ

er is in één be wo gen nacht- -

& b œ œ œ .œ
Jœ œ œ ˙ ˙ Œ

een nieu we len te ont lo ken.- - - -

& b œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ Œ
Het le ven brak door aar de en steen,- -

& b œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙
Œ

uit al le wond ren om u heen- -

& b œ œ œ .œ jœ œ ˙ œ .˙
spreekt, dat God heeft ge spro ken.- -

Gezegend zijt gij, levende God

Sta op! - Een morgen ongedacht
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& .. Jœ Jœ Jœ œ Jœ

die ons een nieu we
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jœ œ jœ

naam zal ge ven- -

& ..jœ jœ jœ œ jœ
die on ze weg is

‰ jœ jœ .œ
door de dood
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[Title]3

1. Koor;  2. Allen:

& .. Jœ Jœ Jœ œ jœ
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Jœ Jœ Jœ .œ œ jœ
die wij ver kon digen- - - -

& ..jœ jœ jœ œ jœ
hier in het breken

‰ jœ jœ .œ
van het brood.

2

-

[Title] 4

1. Koor;  2. Allen:

Dankgebed

Wij geven brood en wijn aan elkaar door. 

De mannencantorij zingt “Libera me” van G. Fauré.

Delen van Brood en Wijn

Vredegroet

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
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VL 910

Van grond en vuur
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Slotlied



Paasnacht

36

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
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Toekomst Wordt Tastbaar

Paasmorgen

Toekomst wordt 
tastbaar

Het verhaal van Jezus en zijn discipelen liep af maar het verhaal waar ze uit leefden gaat door. Hun leven 
wordt beëindigd, maar ze geven toekomst aan anderen. Ze banen een weg voor anderen. Het is niet 
het verhaal van ‘ze leefden nog lang en gelukkig’ maar: ze geven leven aan hen die ernaar zoeken.
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Openingslied
Psalm 118

Het begint in alle vroegte 
de nacht is verdreven 
het licht geeft aan dat  
een nieuwe dag is begonnen. 
Het graf is van gisteren, 
het is verlaten – er wordt 
geen punt achter het leven gezet. 
De hoop veert op, 
het duister verdreven 
heeft niet het laatste woord. 
Vernieuw ons met de Geest 
van uw eeuwige liefde.  
AMEN

Welkom

Drempelgebed

Inleiding

&
# # 83 œ œ œ

Mijn God zijt

œ ‰
Gij,

œ œ œ
U wil ik

œ jœ
dan ken,-

&
# #

œ
jœ

zo waar

œ œ œ
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

GVL 118 III
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De kinderen gaan naar de kindernevendienst en nemen het vuur van de Paaskaars mee.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang!

&
# # 411

˙ œ œ ˙ œ ˙ œ .˙
Zingt voor de Heer een nieuw ge zang!

∑
-

&
# # œ œ œ ˙ œ œ œ .˙

Hij laaft u heel uw le ven lang

∑
-

&
# # 410

œ œ œ œ œ ˙ œ .˙
met wa ter uit de har de steen.

∑
- -

&
# # œ œ œ ˙ œ œ œ ˙

Het is vol won dren om u heen.

∑
-

3. Een lied van uw verwondering 
dat nòg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis.

4. De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilge tekens te verstaan.

5. Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer.

LB 225
2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

& b .œ jœ ˙
Ky ri e,

.œ
Jœ ˙

ky ri e,- - - -

& b .œ jœ œ œ œ
ky ri e e

˙ ˙
lei son.

˙ Ó
- - - -

Kyrie
Elke bede wordt beantwoordt met het zingen van:

Loflied

De tuin van Eden

De Schriften

In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er 
geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren 
geen mensen om het land te bewerken; wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal 
bevloeide. Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem 
in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
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God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 
Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het 
midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.

Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. Een daar-
van is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. (Het goud van dat 
land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx.) De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel 
Nubië heen. De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat. 
God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem 
het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en 
kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’

God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem 
past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens 
om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. 

De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem 
paste. Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn 
ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, 
de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit:
 ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente,mijn eigen vlees,
 een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd.’
Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één 
van lichaam wordt.
Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet 
voor elkaar.

Genesis 2: 4b – 25

Ontwaak
...want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van 
het licht.  Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. 
Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het 
verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt 
openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: 

Ontwaak uit uw slaap, 
sta op uit de dood, 
en Christus zal over u stralen.’ 

Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw 
dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer 
wil.

Efeziërs 5: 8-17

Ave Verum

Thea en Douwe zingen:

Uit het Stabat Mater van Karl Jenkins
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Het pure witte licht

2. In stilte, ongezien 
en stralend, onverwacht, 
herrijst de Levende 
uit dood en donk’re nacht.

3. De kruiden van de dood, 
zij kunnen weggedaan. 
De Opgestane leeft 
en spreekt Maria aan.

4. Haar blij getuigenis 
zet zich onstuitbaar voort, 
dit ongelooflijk nieuws 
wordt tot vandaag verwoord.

5. De werk’lijkheid van God 
breekt in ons leven in 
als ruimte, perspectief, 
geeft alles nieuwe zin.

6. Waar leven triomfeert, 
het dode overwint, 
daar bloeit de wereld op 
en heel de schepping zingt.

7. Waar Pasen wordt gevierd 
is dood voorbijgegaan, 
daar wortelt weer de hoop 
in ‘t menselijk bestaan.

TT 171

& b C ˙ œ œ

Het pu re

œ œ ˙

wit te licht- -

& b ˙ œ œ
van Gods aan

œ œ ˙
we zig heid- - -

& b
˙ œ œ
is als een

œ œ ˙
blik sem schicht,- -

& b ˙ œ œ
een keer punt

œ œ ˙
in de tijd.-

Samenspraak

&
# # # # 43 œ œ œ œ

Wie zijn le ven

F f
œ œ œ œ

niet wil ge ven,- -

&
# # # # œ œ œ œ

niet wil de len

œ œ œ œ

met zo ve len,- - -

&
# # # # œ œ œ œ

met een an der,

œ œ œ
gaat ver lo

œ ˙
ren.

˙ Œ
- - -

&
# # # # œ œ œ œ

Wie wil ge ven

œ œ ˙
wat hij heeft,-

&
# # # # œ œ œ œ

die zal le ven,

œ œ œ œ

op ge ge ten,- - - -

&
# # # # ..œ œ œ œ

die zal we ten

œ œ œ
dat hij

œ ˙
leeft.

˙ Œ
-

1. 2. Koor; 3. Allen ; 4. Allen

Wie zijn leven

VL 441
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Collecte

Delen & Vieren
AIDS-fonds
Het Aids Fonds is er voor iedereen die met hiv/aids te maken heeft. In Nederland én daarbuiten. Het Aids Fonds financiert 
wetenschappelijk onderzoek, verzorgt preventie en behandeling voor kwetsbare groepen en komt op voor de rechten van mensen met 
hiv.
Rekening 8957 Amsterdam; www.aidsfonds.nl

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, verbind je met ons in de kring.

Voorbeden

& b 43 ˙ œ
Heer, ver

œ œ œ
hoor mijn ge

.˙
bed;- -

& b Œ œ œ
laat mijn

˙ œ

roe pen

œ œ œ
U be rei

œ ˙
ken.- - -

Stil gebed

Acclamatie:

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
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Tafellied
Niemand heeft U ooit gezien

VL 648

& bb 89 ∑

& bb 811
Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ .œ
Nie mand heeft U ooit ge zien.

∑
- -

& bb 88Jœ
jœ jœ jœ .œ Ó

Lief de is uw naam.

∑
-

& bb 89Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ

Brood des le vens heet die knecht

∑
-

& bb 813
Jœ Jœ Jœ Jœ œ .œ
die uw kind ge noemd wordt,

∑
-

& bb 89Jœ
jœ jœ jœ jœ jœ .œ Ó

Je zus, kind uit Na za ret.

∑
- - -

& bb
Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ .œ

Lief de, zegt Gij, is te doen.

∑
-

& bb 813
Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ .œ

Werk in ons, dat wij U doen.

∑

& bb 810
Jœ Jœ Jœ

jœ jœ jœ .œ Ó
Licht ons op, dat wij U zien.

∑

& bb 89Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ

Dat wij le ven wat ge leefd moet.

∑
- -

& bb 813
Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ .œ
Dat wij doen wat moet ge daan:

∑
-

& bb 810
Jœ

jœ jœ jœ jœ jœ .œ Ó
recht voor ie der men sen kind.

∑
- - -

& bb 811
Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ

Brood voor ie der kind van men sen.

∑
- -

& bb 813
Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ .œ
Vre de, en een nieu we we reld.

∑
- - -

& bb
Jœ Jœ Jœ

jœ jœ jœ .œ Ó
En de dood zal niet meer zijn.

∑

Allen:

Koor:

Allen:

Koor:

Allen:

& bb 89 ∑

& bb 811
Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ .œ
Nie mand heeft U ooit ge zien.

∑
- -

& bb 88Jœ
jœ jœ jœ .œ Ó

Lief de is uw naam.

∑
-

& bb 89Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ

Brood des le vens heet die knecht

∑
-

& bb 813
Jœ Jœ Jœ Jœ œ .œ
die uw kind ge noemd wordt,

∑
-

& bb 89Jœ
jœ jœ jœ jœ jœ .œ Ó

Je zus, kind uit Na za ret.

∑
- - -

& bb
Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ .œ

Lief de, zegt Gij, is te doen.

∑
-

& bb 813
Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ .œ

Werk in ons, dat wij U doen.

∑

& bb 810
Jœ Jœ Jœ

jœ jœ jœ .œ Ó
Licht ons op, dat wij U zien.

∑

& bb 89Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ

Dat wij le ven wat ge leefd moet.

∑
- -

& bb 813
Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ .œ
Dat wij doen wat moet ge daan:

∑
-

& bb 810
Jœ

jœ jœ jœ jœ jœ .œ Ó
recht voor ie der men sen kind.

∑
- - -

& bb 811
Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ

Brood voor ie der kind van men sen.

∑
- -

& bb 813
Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ œ .œ
Vre de, en een nieu we we reld.

∑
- - -

& bb
Jœ Jœ Jœ

jœ jœ jœ .œ Ó
En de dood zal niet meer zijn.

∑

Allen:

Koor:

Allen:

Koor:

Allen:

Heer, wij komen nader tot U, 
Gij zegent ons met uw goddelijke onrust. 
Gij houdt ons af van valse bescheidenheid. 
Wij gaan voor kortere of langere tijd 
door donkere diepten – waar we ons 
niet sterk genoeg voor voelen. 
Gij ondersteunt ons met mensen 
die ons bijstaan, die ons sterk maken 
als wij zwak zijn, die ons bemoedigen 
en troosten, als het moet. 

Wij danken U voor allen 
die ons voorgingen op de weg naar U toe: 
Abraham, Sara, Mirjam en Mozes, 
David en Esther.

Wij danken U vooral voor Hem 
die zijn leven gaf om het ons te geven, 
Jezus Christus, die het licht is op ons pad. 
Hij opent ons de ogen, 
Hij sterkt ons met zijn liefde, 
opdat wij verder kunnen in het 
spoor dat Hij in deze wereld maakt. 

Vredegroet

Tafelgebed
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Mededelingen

Dankgebed

Delen van Brood en Wijn

Wij geven brood en wijn aan elkaar door.

Heer, onze Heer, 
Wij danken U dat wij in de gaven 
van brood en wijn U  
mogen herkennen als degene die 
met ons gaat op onze weg 
door het leven.  
Wij bidden U,  
laat de Geest van Liefde 
waaruit U leeft  
over ons komen. 
Maak ons één van hart 
die zich met U verbonden weten,  
opdat wij mogen leven 
door Uw kracht en genade.  
AMEN

In de nacht voordat hij stierf, 
nam Hij het brood en dankte U. 
Hij gaf het aan zijn vrienden 
met de woorden: 
Neemt en eet, jullie allen, 
dit is mijn lichaam voor jullie gegeven.

Daarna nam hij de beker met wijn 
en dankte opnieuw God. 
Hij gaf hem aan zijn vrienden 
met de woorden: 
Deze beker is het nieuwe verbond 
in mijn bloed dat voor jullie en voor  
alle mensen vergoten is, opdat jullie 
schuld wordt weggenomen en 
jullie kunnen leven.
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Slotlied

Zegen

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

wor den wak ker 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 toe naam- - -

&
# # # # ..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
vroeg te zijn als- -

&
# # # # .˙ .œ

toen.

.œ Œ ‰ Œ ‰

&
# # # # Œ jœ œ jœ œ

jœ
De och tendmist trekt

.˙ Œ Jœ

op. Ik- -

&
# # # # œ jœ œ œ œ œ œ œ

dacht een dor re vlakte te

.œ œ ‰
œ jœ

zien. Vol le- - -

&
# # # # œ Jœ œ Jœ œ œ œ

scho ven 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 ‰

bouwland.- - - -

&
# # # # .œ .œ œ œ œ

Heu vels golven 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.

Colofon
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Uitgedaagde menselijkheid werd bedacht, voorbereid en uitgevoerd door:

De muziek werd verzorgd door:

muzikale begeleiding

dit Liturgieboekje is gemaakt door

vormgeving & opmaak

afbeeldingen

technische en logistieke ondersteuning
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René en Henriëtte van Harten 
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André Meter 
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Judas

Christus Sterft

Verrijzenis II

Christus en Maria Magdalena
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