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Kust

Dat wat ons overkomt is groter dan wij. Wij zijn deel van de geschiedenis. Wij zoeken onze weg 
te midden van de dingen die ons overkomen. In het verhaal van Kust wordt duidelijk:  weten 
van je afkomst maakt vrij voor de toekomst. Maar waar gaat het heen? Ook het Paas-verhaal 

vertelt over iets dat groter is dan wij. En toch is het Pasen opdat wij weer weten wie wij zijn.

Groter dan wij

De voorstelling Kust van het RO-Theater vormt de actuele omlijsting van onze Paas-vieringen. 
Kust vertelt het verhaal van Wilfried die samen met anderen, mede reisgenoten en passanten, 
mensen met hun eigen sores en hun eigen verhalen, een plaats zoekt om het stoffelijk overschot 

van zijn vader te begraven. Hij keert terug naar het land van zijn oorsprong, waar hij ontmoetingen 
heeft die hem het fundament onder zijn eigen bestaan, zichzelf, zijn identiteit, doen terugvinden. Kust is 
een ontroerende reis langs het verleden van de vader – sprekend aanwezig in het stuk - naar het heden 
van een verwoest land. Het is ook een reis naar de toekomst die opgaat als de zon als de vader aan de zee 
is toevertrouwd.
 
De voorbereidingsgroep probeert dit moderne verhaal van Wajdi Mouawad te spiegelen aan het Paas-
verhaal. Welke verhalen moeten worden verteld? Welke ontmoetingen vinden plaats? Waar wordt de 
mens echt mens? Welke namen moeten genoemd worden? Op welke kruispunten komt een mens in zijn 
leven te staan?

Pasen 2013

ter
dan wij

roG



 

4

Wilfried (in Kust) opent de brieven van zijn vader. Zij vertellen hem verhalen en leren hem wie 
hij zelf  is. Het verhaal van Jezus begint met het grote joodse verhaal van Pesach, de uittocht 
uit Egypte. Op die beklemmende avond voorafgaand aan zijn veroordeling vieren zij het 

feest van bevrijding.  Zo wordt duidelijk wie hij is. De vrouw die hem zalfde wist het al. Wij delen brood 
en wijn en vinden onszelf  rond de tafel van overvloed. Ongemakkelijk. We horen verhalen, zijn wij dat?

Er zijn kruispunten waar mensen elkaar ontmoeten. Letterlijk en figuurlijk. In bijbelse tijden 
vonden ontmoetingen plaats bij een waterput. Waar water is, is leven. Mensen vertellen elkaar 
onderweg verhalen van teleurstelling. De vreselijke dingen die ons overkomen moeten verteld 

worden. Maar ook hoop en verwachting laat zich in verhalen vormgeven. Wij leven van ontmoetingen. 
De heren van de cantorij zingen Quatre Petites prières de Saint-François d’Assise van Francois Poulenc.

Op de Via Crucis, de weg naar het kruis, vinden ontmoetingen plaats. Mensen herkennen hem, 
steunen hem, wijzen hem af. De cantorij zingt de prachtige Via Crucis van Franz Liszt. We 
leggen bloemen bij het kruis voor de wegen die anderen voor ons gebaand hebben, waar zij 

hun leven voor gaven. We noemen namen, voorzichtig die van onszelf. Zijn we erbij, waar staan we? 
Maar ook die van mensen die door geweld omkwamen, die de weg van Jezus gingen. Namen die anders 
niet genoemd zouden worden.

Op Eerste Paasdag vieren we nieuw leven en nieuwe namen. Anna Weststeijn zal gedoopt worden. 
In het toneelstuk ‘Kust’ kan de zoon verder met zijn leven, wanneer de vader – die hij tot dan 
toe op zijn nek heeft mee getorst, een laatste rustplaats heeft gevonden op de bodem van de 

zee, samen met alle namen, mensen die we aan God toevertrouwen. De zee is symbool van het einde en 
ook van het nieuwe begin, van eindigheid en een oneindigheid aan nieuwe mogelijkheden. Wie door het 
water is gegaan mag zich vrij weten, vrij om de eigen levensweg te gaan. Herboren, als nieuw. Weet je 
dan wie je bent? Die zoektocht blijft.

Witte Donderdag

Paasnacht

Goede Vrijdag

Paasmorgen

Weten wie je bent

Namen die genoemd moeten worden

Ontmoetingen onderweg

Verhalen die verteld moeten worden
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Verhalen Die Verteld Moeten Worden

Verhalen 
die verteld 

moeten worden

Witte Donderdag

Verhalen
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Kyrie
Elke bede wordt beantwoordt met het zingen van:

TT 2

Goede God, u wilt in onze verhalen aanwezig zijn.  
In onze geschiedenissen was u bij ons. 
Waar mensen zoeken bent u bij hen 
Waar mensen de weg kwijt zijn bent u bij hen 
Waar mensen elkaar vermoorden bent u bij de slachtoffers 
Het grote verhaal over u leert ons leven, leert ons gaan 
Sommige verhalen zijn te groot voor ons 
Te gruwelijk, te angstaanjagend 
En toch zijn zij gebeurd. En toch moeten mensen verder 
Niet zonder u niet zonder elkaar. 
Groter dan wij, bent u toch bij ons.  
Amen

Welkom

Drempelgebed

Inleiding
En nu vraagt u me: vertel eens wat over jezelf, alsof  ik een verhaal ben. Maar er is niets, ik ben niets, zomaar 
iemand of  misschien, ik weet het niet of  heb het nooit geweten! Maar nu moet, wat moet en ik wil best iets vertel-
len, zoals u vraagt, over wie ik ben, ook al weet ik bijna niets, maar wat maakt de hoeveelheid uit, want een beetje 
of  veel, het wordt een lang verhaal.

Uit: “Kust”  van Wajdi Mouawad

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn.
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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

Komen ooit voeten gevleugeld

Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken, zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Over twee dagen is 
het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.’
Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de 

hogepriester, Kajafas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen 
en hem te doden. ‘Maar niet op het feest,’ zeiden ze, ‘want dan komt het volk in opstand.’
Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanlag voor een 
maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en 
goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: ‘Wat een verspil-
ling! Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen 
geven.’ Jezus hoorde het en zei: ‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij 
gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit 
te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede 
nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’
Matteüs 26: 1-13

Het verhaal van de vrouw met de olie

Wilfried

Wie was ik voor jou?
De vader

Ik kan je niet meer vertellen dan wat de brieven je vertellen.
Wilfried

Toen heb ik ze opengemaakt, brief  na brief  om te vinden, om te begrijpen! Mijn hele leven kwam 
uit die enveloppen tevoorschijn, mijn herinneringen, mijn fantasieën, alles loste op en vervloog. Ik had 
opeens het gevoel dat ik mezelf  niet meer was, dat er een andere Wilfried bestond en dat ik die Wilfried 
bijna kon zien en aanraken. Al die brieven die mijn vader me had geschreven, wat waren die anders dan 
het bewijs dat ik nooit echt had bestaan? Want die brieven waren niet aan mij geadresseerd, maar aan 
iemand anders dan ik, iemand die veel op me lijkt, die even oud is als ik, die ook Wilfried heet en die 
buitengewoon toevallig in mijn huid steekt. Ik heb de hele nacht die brieven gelezen; veel gingen over de 
aarde, over het land, over mijn jeugd, altijd weer over de zee, heel vaak de zee, met mijn moeder. Soms 
over de dood, vaak over de liefde ...heel veel liefde.
Uit: “Kust”  van Wajdi Mouawad

Het verhaal van de brieven
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De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: ‘Voortaan moet deze maand bij jullie de 
eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: “Op de tiende van 
deze maand moet elke familie een lam of  een bokje uitkiezen, elk gezin één. Gezinnen die te 

klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren een, rekening houdend met 
het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of  het jong van 
een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek.
Houd dat apart tot de veertiende van deze maand; die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de 
dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, 
aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, 
met ongedesemd brood en bittere kruiden. Het dier mag niet halfgaar of  gekookt worden gegeten, maar 
uitsluitend geroosterd, en in zijn geheel: met kop, poten en ingewanden. Zorg dat er de volgende morgen 
niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden.
Zo moeten jullie het eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf  in de hand, in grote haast. Dit is 
een maaltijd ter ere van de HEER, het pesachmaal. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en ik zal daar 
alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun 
voetstuk stoten, want ik ben de HEER. Maar jullie zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie huizen 
herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen.
Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de HEER. Dit 
voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende generaties moeten die dag vieren.

Exodus 12: 1-14

Het joodse verhaal van Pesach

Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe 
en vroegen: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’
Hij zei: ‘Ga naar de stad en zeg tegen de persoon die jullie bekend is: “De meester zegt: ‘Mijn 

tijd is nabij, bij jou wil ik met mijn leerlingen het pesachmaal gebruiken.’ “
De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het pesachmaal.

Matteüs 26: 17-19

Het verhaal van het laatste avondmaal

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef.

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

LB 173

& bbb ˙ œ œ
Al les wat

˙ ˙
o ver

œ œ œ œ
ons ge schre ven

˙ Ó
is- - - -

& bbb ˙ œ œ
gaat Gij vol

˙ ˙
bren gen

œ œ œ œ
de ze laat ste

˙ ˙
da gen,- - - - -

& bbb ˙ œ œ
al le ge

˙ ˙
bo den

œ œ œ œ

wor den thans vol

˙ ˙
dra gen,- - - - - -

& bbb ˙
œ œ

al le be

˙ ˙
proe ving

œ œ œ œ
van de wil der

˙ Ó
nis.- - - - -

[Title] 2
Alles wat over ons geschreven is
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Ineke zingt:

Come Healing

Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf  aan voor de maaltijd. Onder het eten 
zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’ Dit bedroefde hen zeer, 
en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?’ Hij antwoordde: ‘Hij die samen met 

mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem 
geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem 
zijn als hij nooit geboren was.’ Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus 
antwoordde: ‘Jij zegt het.’ 

Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf  de 
leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak 
het dankgebed uit en gaf  hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, 

het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf  
vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie 
opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Nadat ze de lofzang hadden gezongen, 
vertrokken ze naar de Olijfberg. 
Mattheüs 26: 20 – 35

Het gesprek aan tafel

Leonard Cohen & Patrick Leonard

Oh troubled dust concealing 
an undivided love 
The Heart beneath is teaching to 
the broken Heart above

Let the heavens falter 
Let the earth proclaim 
Come healing of the Altar 
Come healing of the Name

O longing of the branches 
to lift the little bud 
O longing of the arteries 
to purify the blood

And let the heavens hear it 
The penitential hymn 
Come healing of the spirit 
Come healing of the limb

O gather up the brokenness 
Bring it to me now 
The fragrance of those promises 
You never dared to vow

The splinters that you carry 
The cross you left behind 
Come healing of the body 
Come healing of the mind

And let the heavens hear it 
The penitential hymn 
Come healing of the spirit 
Come healing of the limb

Behold the gates of mercy 
in arbitrary space 
And none of us deserving 
the cruelty or the grace

O solitude of longing 
where love has been confined 
Come healing of the body 
Come healing of the mind

O see the darkness healing 
that tore the light apart 
Come healing of the reason 
Come healing of the heart
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Voorzang:

Allen:

Voorzang:

Allen:

Voorzang:

1. Voorzang; 2. Allen:

Allen:

Is hier de plaats

Tafellied

Vredegroet

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

Voorbeden
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Dankgebed

VL 650

Brood en Wijn

Wij geven brood en wijn aan elkaar door.
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Allen:
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Leeg & Verlaten
Het verhaal van de twijfel

GvL 446
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God heeft het eerste woord

Lofzang

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. 

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 Zebe-
deüs 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 voorbijgaat 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 daar-
voor. 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

2. God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin.
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Verhalen Die Verteld Moeten Worden

Trent Raznor (1994); tekst zoals uitgevoerd door Johnny Cash

Ineke zingt:

Hurt

What have I become? 
My sweetest friend 
Everyone I know 
goes away in the end 
And you could have it all 
My empire of dirt 
I will let you down 
I will make you hurt

If I could start again 
A million miles away 
I would keep myself 
I would find a way

I hurt myself today 
to see if I still feel 
I focus on the pain 
the only thing that’s real 
The needle tears a hole 
the old familiar sting 
Try to kill it all away 
but I remember everything

What have I become? 
My sweetest friend 
Everyone I know 
goes away in the end 
And you could have it 
My empire of dirt 
I will let you down 
I will make you hurt

I wear this crown of thorns 
upon my liar’s chair 
Full of broken thoughts 
I cannot repair 
Beneath the stains of time 
the feelings disappear 
You are someone else 
I am still right here

De tafel word leeggeruimd.



Witte Donderdag

14 We verlaten de kerk in stilte.

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

TT 159
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[Title] 2
In stille nacht

2. Waarom blijft niet het laatste lied 
in onze harten hangen? 
De lofzang klonk, maar is verstomd. 
De dood houdt ons omvangen.

3. Een beker vol van vreugdewijn 
heeft Hij met ons gedronken. 
Een bitt’re kelk vol eenzaamheid 
hebben wij Hem geschonken.

4. In stille nacht heeft Hij volbracht 
de doortocht voor ons leven. 
De nieuwe morgen van Gods trouw 
heeft Hij ons doorgegeven.

5. Tot aan het einde van de tijd 
zal ik zijn wachtwoord horen: 
Waakt dan en bidt! Dan raak ik nooit 
meer aan de nacht verloren.
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Namen Die Genoemd Moeten Worden

Namen 
die genoemd 

moeten worden

Namen

Goede Vrijdag
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Franz Liszt (1811-1886)

Via Crucis, de kruisweg 

Statie 1

Innocens ego, sum a sanguine justi hujus.

Jezus wordt ter dood veroordeeld

Welkom

Inleiding
Ik heb zoveel namen van buiten geleerd dat ik niet meer kan inslapen zonder er een paar te noemen. Een wiegelied 
voor de achterblijvers, want het is vreselijk voor wie verder moet zonder iemand die zijn naam noemt. Simone. 
Simone. Hoor je hoe dat klinkt? Onderweg heb ik heel lang mijn voornaam herhaald, want er was niemand meer 
die hem kon zeggen. Josephine, Josephine, Josephine... Ik heb het gevoel dat ik een schip ben dat bij zwaar weer op 
een onbekende zee vaart, zonder haven, zonder sterren.

Uit: “Kust”  van Wajdi Mouawad
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1. Koor; 2. Allen:

Dat wij niet slapen

Onschuldig ben ik aan het bloed van deze rechtvaardige.
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VL 555

Drempelgebed
U bent de God die onze namen  

kent. U bent de God die onze namen 
niet vergeet. U bent de God  
die onze diepten peilt 
en zegt ons niet alleen te laten 
wanneer we eenzaam zijn. 
U bent de God die verlatenheid 
kent en angst voor de dood en 
ons de kracht en de moed kan 
geven die wij nodig hebben. 
U bent de God die ons nadert 
en ons opricht en ons leidt 
door het leven. Wij kunnen 
ons op U verlaten. 
Amen
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Statie 4

Jezus begroet zijn bedroefde moeder

Statie 6

O Haupt voll Blut und wunden 
voll Schmerz und voller Hohn! 
O Haupt, zum Spott gebunden 
mit einer Dornenkron! 
O Haupt, sonst schön gezieret 
mit höchster Ehr und Zier, 
jezt aber höchst beschimpfet, 
gegrüsset seist du mir!

Veronica droogt het gelaat van Jezus af

O hoofd vol bloed en wonden, 
bedekt met smaad en hoon, 
o hoofd, zo wreed geschonden, 
uw kroon een doornenkroon, 
o hoofd eens schoon en heerlijk 
en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
Ik groet U vol ontzag.

Statie 8

Nolite flere super me, sed super vos ipsas flete et 
super filios vestros.

Jezus spreekt tot de vrouwen van Jeruzalem

Weent niet over mij, maar weent over uzelf  en over uw 
kinderen.

Statie 2

Ave, ave crux !

Jezus draagt zijn kruis

Gegroet o kruis!

Statie 3

Jesus cadit.

Stabat mater dolorosa  
juxta crucem lacrimosa,  
dum pendebat filius.

Jezus valt voor de eerste keer

Jezus valt.

Met de tranen in haar ogen  
stond de moeder diep bewogen 
naast het kruis waar Jezus hing.

Orgel
Statie 5

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Orgel

Statie 7

Jesus cadit.

Stabat mater dolorosa  
juxta crucem lacrimosa,  
dum pendebat filius.

Jezus valt voor de tweede keer

Jezus valt.

Met de tranen in haar ogen  
stond de moeder diep bewogen 
naast het kruis waar Jezus hing.

Statie 9

Jesus cadit.

Stabat mater dolorosa  
juxta crucem lacrimosa,  
dum pendebat filius.

Jezus valt voor de derde keer

Jezus valt.

Met de tranen in haar ogen  
stond de moeder diep bewogen 
naast het kruis waar Jezus hing.
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Statie 12

Eli, eli, lamma Sabacthani? 
In manus tuas commendo spiritum meum. 
Consummatum est.

Consummatum est.

O Traurigkeit, o Herzeleid,  
ist das nicht zu beklagen? 
Gott des Vaters einigst Kind 
wird ins Grab getragen. 
O Traurigkeit, o Herzeleid.

Jezus sterft aan het kruis

Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? 
In uw handen beveel ik mijn geest. 
Het is volbracht.

Het is volbracht.

O droefheid, o zielsverdriet, 
is dat niet te beklagen? 
Het enig Kind van God de Vader 
wordt ten grave gedragen. 
O droefheid, o zielsverdriet.

Statie 13

Jezus wordt van het kruis afgenomen

Orgel

Omdat Jezus gevangen genomen en terdoodgebracht 
werd 
omwille van Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid, 
bidden wij voor alle mensen 
die zich voor recht en waarheid inzetten 
en daar de prijs voor moeten betalen........... 
 
Omdat Jezus zijn weg alleen moest gaan, 
verraden en verloochend door zijn vrienden 
bidden wij voor alle mensen die  
door donkere diepten moeten gaan 
en zich volstrekt verlaten voelen............ 
 
Omdat Jezus gegeseld en bespot werd 
als een mens die bij niemand in tel is, 
bidden wij voor alle mensen 
die om afkomst, overtuiging of geaardheid 
het juk van de eenzaamheid moeten dragen 

Gebed

Het Kruis als Teken
Het kruis wordt opgericht.

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

Statie 11

Jezus wordt aan het kruis geslagen

Orgel

Statie 10

Jezus wordt ontdaan van zijn kleren

Orgel

 
Omdat Jezus gebeden heeft voor diegenen  
die hem het kruis hebben aangedaan 
bidden wij voor allen 
die zich telkens weer gekrenkt voelen 
en kwaad met kwaad vergelden willen 
 
Omdat Jezus bezweken is aan het kruis 
en geen pijn hem bespaard bleef 
bidden wij voor alle mensen 
die naar geest of lichaam lijden 
en vergaan van pijn en angst. 
Heer, ontferm U!
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Ik heb mijn naam geschreven 
Vrijwillig, haastig, sierlijk, routineus, trots 
Gedwongen ook 
Onder vele mails, aktes, contracten, petities en protest 
Vele jaren lang 
Getekend met de hand 
Die jou heeft opgepakt 
Boven het hoofd heeft gehouden 
Het leven heeft ingeduwd  
Heeft vastgepakt en heeft losgelaten 
Draag, bewaar mijn naam 
Zonder naam is het stil tussen ons.

Ad Straub

Hoe heet je?

& b 44 œ œ œ œ
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van het lij den,- -
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2. Heer, herinner U hun luistrend 
wakker liggen in de nacht 
en hun roepen in het duister, 
de armzaalgheid van hun kracht, 
en wil zeer aandachtig lezen 
in de rimpels van hun huid 
de verscheurdheid van hun wezen, 
en wis hunne zonden uit.

LB 273

Heer,herinner U de namen

Namen die genoemd moeten worden

Kalmeer ons met al die namen, breng ons in een vredige stemming, alsjeblieft. Jouw aanwezigheid hier geeft onze 
ontmoeting betekenis. Je maakt ons met onszelf  bekend, omdat je ons onze namen teruggeeft.
Uit: “Kust”  van Wajdi Mouawad

Wij noemen namen die genoemd moeten worden
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Statie 14

Ave crux, spes unica, 
Mundi salus et gloria,  
Auge piis justitiam, 
Reisque dona veniam! 
Amen. 
Ave crux!

Jezus wordt in het graf gelegd

Gegroet o kruis!  
Heil der wereld en heerlijkheid. 
Gerechtigheid der gelovigen. 
Schenk de zondaars barmhartigheid. 
Amen. 
Gegroet o kruis!

& bb 24 w ˙ ˙#
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Gij zijt voorbijgegaan

2. Gij zijt voorbijgegaan, 
een voetspoor in de zee. 
Gij zij te ver gegaan, 
gij zijt een mens te veel. 
Gij zijt voorgoed, gij zijt 
verborgen in uw God. 
Geen stilte spreekt u uit, 
ondenkbaar is uw dood.

3. Gij zijt voorbijgegaan, 
een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, 
een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, 
mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop u tegemoet 
zolang ik leven mag.

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 bloemen bij het kruis.

We verlaten de kerk in stilte.

Gebed

VL 462

Kruis & Teken
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Ontmoetingen Onderweg

Ontmoetingen 
onderweg

Ontmoetingen

Paasnacht
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Jozef  ging zijn broers achterna en trof  hen in Dotan aan.
Zijn broers zagen hem al van ver, en nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een plan beraamd 
om hem te doden.

‘Kijk daar eens,’ zeiden ze tegen elkaar, ‘daar komt die meesterdromer aan. Dit is onze kans! Laten we 
hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is 
verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt.’ 
Toen Ruben dat hoorde, wilde hij proberen Jozef  te redden. 
‘Nee, laten we hem niet om het leven brengen,’ zei hij ‘Er mag geen bloed vloeien! Gooi hem in die put 
hier, in deze verlaten streek, maar breng hem niet om.’ Zo wilde hij Jozef  uit hun handen redden en hem 
ongedeerd naar zijn vader terug laten gaan. 
Zodra Jozef  bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat mooie veelkleurige 
gewaad, en gooiden hem in de put; de put was leeg, er stond geen water in. Daarna gingen ze zitten 
eten.

Genesis 37:17b-23

Jozef in de put

‘... op de kruising van de wegen. Misschien is het licht daar.’ 

‘Ik zal licht maken.’

Ontmoetingen bij de put

Een lantaarn wordt aangestoken.

‘... op de kruising van de wegen. Misschien is het licht daar.’ 

Toen de farao ervan hoorde, wilde hij Mozes laten doden. Daarom vluchtte Mozes voor de farao.
Zo kwam hij in Midjan terecht, en daar ging hij bij een put zitten. De priester van Midjan 
had zeven dochters. Zij kwamen daar water putten en vulden de drinkbakken om de schapen 

en geiten van hun vader te drinken te geven. Maar er kwamen ook herders, die hen wilden wegjagen. 
Daarop schoot Mozes hun te hulp en gaf  het vee te drinken.

Toen ze thuiskwamen, vroeg hun vader, Reüel, hoe het kwam dat ze die dag zo snel terug waren.
’Er was een Egyptenaar die ons te hulp kwam tegen de herders,’ antwoordden ze, ‘en hij heeft 
ook water voor ons geput en de dieren te drinken gegeven.’

‘En waar is hij nu?’ vroeg hun vader. ‘Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Nodig hem uit 
om te komen eten.’
Mozes liet zich overhalen om bij die man te blijven, en deze gaf  hem zijn dochter Sippora tot vrouw. 
Zij bracht een zoon ter wereld, en Mozes noemde hem Gersom, ‘want,’ zei hij, ‘ik ben een vreemdeling 
geworden, ik woon in een land dat ik niet ken.’

Exodus 2: 15 - 22

Mozes bij de put

Inleiding
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Ontmoetingen Onderweg

‘... op de kruising van de wegen. Misschien is het licht daar.’ 

Jakob vervolgde zijn reis naar het land waar de volken van het Oosten wonen.
Op een dag zag hij ergens in het open veld een put waar drie kudden schapen omheen lagen; de 
dieren kregen altijd uit die put te drinken. Over de opening van de put lag een grote steen. Als 

alle kudden daar bijeen waren gedreven, werd de steen van de opening gerold en kreeg het vee te drin-
ken. Daarna werd de steen op de put teruggelegd. 
Jakob vroeg de herders: ‘Waar komen jullie vandaan, vrienden?’
‘Uit Charan,’ antwoordden ze.
‘Kennen jullie dan misschien Laban, de kleinzoon van Nachor?’
‘Jazeker,’ zeiden ze.
‘Hoe maakt hij het?’ vroeg hij.
‘Goed,’ antwoordden ze. ‘Kijk, daar komt zijn dochter Rachel juist aan met de schapen.’
‘Maar het is nog volop dag,’ zei Jakob, ‘het is toch nog geen tijd om het vee bijeen te drijven? Jullie 
kunnen de dieren toch te drinken geven en ze daarna weer laten grazen?’
‘Nee,’ zeiden ze, ‘dat kan niet. Pas als alle kudden bijeen zijn gedreven, rollen we de steen van de put en 
geven we het vee te drinken.’

Terwijl hij nog met hen stond te praten, kwam Rachel eraan met de schapen van haar vader; zij 
was herderin. Zodra Jakob Rachel zag, de dochter van zijn moeders broer Laban, met Labans 
vee, liep hij naar de put, rolde de steen van de opening en gaf  de dieren van zijn oom te drinken. 

Daarna kuste hij Rachel, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Zodra hij Rachel had verteld dat hij 
familie van haar vader was, een zoon van Rebekka, rende ze naar haar vader en vertelde het hem.

Nauwelijks had Laban het nieuws over Jakob, de zoon van zijn zuster, gehoord of  hij snelde hem 
tegemoet, omhelsde hem, kuste hem hartelijk en nam hem mee naar zijn huis. Daar vertelde 
Jakob zijn hele geschiedenis aan Laban.

‘Het is duidelijk,’ zei Laban, ‘dat je familie van me bent!’
Genesis 21: 1 – 14

Jakob ontmoet Laban

Uit: Quatre petit prières de Saint Francois d’Assise van Francis Poulenc (1899-1963)

Tout puissant, très saint,  
très haut et souverain Dieu ; 
souverain bien, bien universel, bien total ; 
toi qui seul est bon ; 
puissions-nous te rendre toute louange,  
toute gloire, toute reconnaissance,  
tout honneur, toute bénédiction ; 
puissions-nous te rapporter toujours 
à toi tous les biens. Amen.

II. Tout Puissant

Zeer almachtige, zeer heilige, 
zeer verheven en opperste God; 
opperste goedheid, volmaakte goedheid;  
U de enige goede; 
U laat ons U alle lof  brengen, 
alle glorie, alle dank, 
alle eer, alle zegen; 
laat ons altijd 
alle goeds aan U opdragen. Amen.

De mannencantorij zingt:
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Seigneur, je vous en prie, 
que la force brûlante et douce de votre amour 
absorbe mon âme et la retire  
de tout ce qui est sous le ciel 
afin que je meure par amour de votre amour, 
puisque vous avez daigné mourir 
par amour de mon amour.

III. Seigneur, je vous en prie

Heer, ik bid U 
dat de brandende en zoete kracht van Uw liefde 
mijn ziel vervulle en haar verre houdt 
van alles wat onder de hemel is. 
Opdat ik sterf  uit liefde voor Uw liefde, 
daar U zich verwaardigde te sterven 
uit liefde voor mijn liefde.

‘... op de kruising van de wegen. Misschien is het licht daar.’ 

Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook 
meer doopte dan Johannes – Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat –, verliet 
hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen.

Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef  
gegeven had, waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was 
rond het middaguur.

Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef  mij wat te drin-
ken.’ Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen.
De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samari-

taanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.
Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom 
vragen en dan zou hij u levend water geven.’
‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan 
halen? U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf  nog 
uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’
‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem 
geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water 
opwelt dat eeuwig leven geeft.’
‘Geef  mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef  ik ook niet meer 
hierheen te komen om water te putten.’

Johannes 4: 1 – 15

Jezus en de Samaritaanse vrouw

Uit: Quatre petit prières de Saint Francois d’Assise van Francis Poulenc (1899-1963)

De mannencantorij zingt:

& bbbb 89 .. Œ Jœ .˙

Hoe ver

‰ œ œ .˙
is de nacht,

Œ jœ .˙
hoe ver

& bbbb Œ jœ .˙
hoe ver.

.œ œ Jœ .œ

Wach ter,-

& bbbb ..‰ œ œ .˙
hoe ver

‰ œ œ .˙
is de nacht,

Œ jœ .˙
de nacht?

Wachter, hoe ver is de nacht?

& bbbb .. ‰ œ œ œ Jœ
.œ

De mor gen komt,

‰ œn œ œn jœ .œ
zegt de wach ter.- -

& bbbb ..‰ œ œ .˙
Maar nog

œn jœ .˙n
is het nacht.

GvL 467
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&
# # œ œ ˙ ˙

Licht van Chris tus!

œ œ œ œ ˙
Heer, wij dan ken U.- -

2

Voorzang: Allen:

De Paaskaars wordt de kerk binnengedragen onder het zingen van:

We geven het licht van de Paaskaars aan elkaar door.

God, Gij bron van licht en warmte, 
Gij schenkt licht in het duister, 
als vuur zijt Gij aanwezig in ons midden. 
Tegen de machten van de dood in 
hebt Gij Jezus Christus, uw Zoon, gered en verheven. 
Zegen dit vuur en laat dit licht onze geest verlichten 
en onze harten brandend houden  
op onze levensweg naar U, 
door Christus, onze Heer.

Heiliging van de Paaskaars

Voor het leven van mensen wilt Gij, God, 
dat er scheiding zal zijn tussen kwaad en goed, 
tussen dood en leven, tussen angst en vrede.

Daarom hebt Gij de aarde tevoorschijn geroepen 
uit de chaos van het water,  
daarom hebt Gij Noach, - die op U vertrouwde - 
behouden en bewaard toen een wereld van boosheid 
ten onder ging. 
Daarom hebt Gij uw volk Israel droogvoets het water doorgevoerd,  
terwijl de golven van de dood 
zich sloten boven de onderdrukker.

Uw Zoon Jezus liet zich dopen in de Jordaan, 
ter herinnering aan wat zijn volk overkwam. 
Wij dopen deze kaars in het water 
ter herinnering aan zijn opstanding deze nacht. 
Zo vieren wij nu dat hij het graf achter zich heeft gelaten.  
Met het dompelen van deze kaars in het gezegend water van zijn doop 
vieren wij het nieuwe leven.  
Beadem ons met uw Geest;  
Vat ons samen in uw trouw, voor nu en altijd 
in Jezus, Uw eersteling.  
Amen.

De Paaskaars wordt gedompeld in het doopwater.
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‘... op de kruising van de wegen. Nu is het licht daar!’ 

Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig 
stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 
Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf  naar hen toe en liep met hen mee, 

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

Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof  hij verder wilde reizen. Maar 
ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf  bij ons, want het is bijna 
avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef  bij hen.

Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf  het hun. 
Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik.
Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften 
voor ons ontsloot?’
Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf  en de anderen aantroffen, die 
tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’
De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt 
door het breken van het brood.

Lucas 24:13-35

Ontmoeting onderweg

Dageraad
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2. Als een kind zijt Gij gekomen, 
als een schaduw die verblindt, 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen.

3. Als een vuur zijt Gij verschenen, 
als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dood zijt Gij verdwenen.

4. Als een bron zijt Gij begraven, 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn, 
ooit nog vrede hier op aarde?

5. Als een woord zijt Gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven.

Uit uw hemel zonder grenzen

&
#

24 œ œ œ œ œ œ œ œ
Uit uw he mel zon der gren zen- - -

&
#

œ œ œ œ œ œ ˙
komt Gij tas tend aan het licht,-

&
# œ œ œ œ œ œ ˙

met een naam en een ge zicht-

&
# œ œ ˙ œ œ œ œ

e ven weer loos

œ œ ˙ ˙ Ó
als wij men sen.- - -

OKG 600

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.

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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2. Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen 
heeft mij aan ‘t licht getild!

3. Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang.

4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest.

Zolang wij ademhalen

TT 175

In het delen van het brood 
en het drinken van de wijn 
wordt ons de weg gewezen die 
we kunnen gaan. Ook al 
blijft het zoeken, we krijgen 
proviand mee voor de reis 
en kunnen delen met onze 
reisgenoten. Zo kunnen wij 
onze weg gesterkt en met 
vertrouwen gaan. 
Amen

& bb 44 œ œ œ œ
Zo lang wij a

œ .œ jœ œ
dem ha len- - - -

& bb œ œ œ œ
schept Gij in ons

œ .˙
de kracht

& bb
œ œ œ œ
om zin gend te

œ .œ Jœ
œ

ver ta len- - -

& bb œ œ œ œ
waar toe wij zijn

œ# .˙
ge dacht:- -

& bb œ œ œ œ
el kaar zijn wij

œ ˙ œ
ge ge ven- - -

& bb œ œ# œ œ

tot kleur en sa

œ .˙
men klank.- -

& bb
œ œ œ œ
De lof zang om

œ .œ Jœ
œ

het le ven- -

& bb œ œ œ œ
geeft stem aan on

œ# .˙
ze dank.-

Tafellied

Dankgebed

Wij geven brood en wijn aan elkaar door. 

Delen van Brood en Wijn

Vredegroet
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2. De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan het einde der aarde 
een voor een, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water, 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen.

3. De dode zal leven 
de dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven.

De steppe zal bloeien

VL 364

& bbbbb 89 Œ ‰ Œ jœ œ œ œ
De step pe zal

.œ œ
jœ œ œ œ

bloei en, de step pe zal- - -

& bbbbb .œ œ Jœ .œ
la chen en jui

.œ œ ‰ œ œ œ œ
chen. De rot sen die- - -

& bbbbb œ
jœ œ

jœ œ œ œ

staan van af de da gen der

.œ .œ œ Jœ

schep ping staan vol- - -

& bbbbb .œ œ Jœ .œ

wa ter,maar dicht

œ ‰ œ œ œ œ .œ
de rotsen gaan o

.˙ .œ
pen.- - -

& bbbbb Œ ‰ Œ jœ œ œ œ

Het wa ter zal

.œ œ
Jœ œ œ œ

stro men het wa ter zal- - -

& bbbbb œ œ œ œ Jœ
œ œ œ

tin te len, stra len, dor sti gen

.œ œ jœ .œ
ko men en drin- - - - - - -

& bbbbb .œ œ ‰ œ œ œ œ
ken. De step pe zal

.œ œ jœ œ œ œ
drin ken, de step pe zal- - -

& bbbbb .œ œ Jœ œ œ œ

bloeien, de steppe zal

.œ œ Jœ .œ

la chen en jui

.˙ .œ

chen.- - -

Slotlied

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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Weten Wie Je Bent

Weten 
wie je 
bentbent

Paasmorgen
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Openingslied

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

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

Wilfried tegen de vader, vlak voordat deze de zee in loopt:
 “Daar beneden vind je misschien wel een god, of  een demon, of  een engel, of  gewoon alleen vissen. Ik zou 
graag willen dat je de ziel van een oude hond vindt die bij je komt zitten. Je zult niet meer dood zijn maar herder 
worden, want we vertrouwen je deze kudde toe, wees zijn houder en wordt voor ons eeuwig hoeder van de kudde.”

Uit: “Kust”  van Wajdi Mouawad

GVL 118 III
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Kyrie

Loflied

Lied van David

De Schriften

Dit zijn de woorden van het lied dat David voor de HEER aanhief  toen de HEER hem aan de 
greep van zijn vijanden had ontrukt, ook aan die van Saul. Hij zei:
‘HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,

God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen,
mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht,
mijn toevlucht, mijn redder, u redt mij van het geweld.
Ik roep: “Geloofd zij de HEER,”
want ik ben van mijn vijanden verlost.

Mij omsloten de golven van de dood,
de kolkende afgrond joeg mij angst aan,
de banden van het dodenrijk omklemden mij,
op mijn weg lagen de valstrikken van de dood.

In mijn nood riep ik tot de HEER,
ik riep mijn God om hulp,
en in zijn paleis hoorde hij mijn stem,
mijn geroep klonk in zijn oren.

Psalm 150

&
# # 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:

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

GVL 150 II
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Psalm 116

2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des Heren aangeroepen 
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel!

& bb C ˙ œ œ
God heb ik

˙ ˙

lief, want

œ œ œ œ
die getrouwe

˙ Ó
Heer

& bb
˙ œ œ

nam, toen ik

˙ ˙
riep, met

œ œ œ œ

toe ge ne gen

˙n ˙

o ren- - - -

& bb ˙ œ œ
mijn woorden

˙ ˙

aan. Hij

œ œ œ œ

zal mij blijven

˙ ˙

ho ren-

& bb ˙ œ œ
en le vens

˙ ˙
lang ben

œ œ œ œ
ik niet eenzaam

w
meer.- -

Paulus’ toespraak

Paulus stond op, gebaarde om stilte en zei: ‘Israëlieten en alle anderen die God vereren, luister 
naar wat ik u te zeggen heb. De God van het volk van Israël heeft onze voorouders uitverkozen; 
hij heeft hen, toen ze als vreemdelingen in Egypte woonden, groot en machtig gemaakt. Met 

opgeheven arm heeft hij onze voorouders weggeleid uit Egypte, en ongeveer veertig jaar lang heeft hij 
hen in de woestijn geduldig verdragen. In Kanaän onderwierp hij zeven volken, en hun land gaf  hij in 
bezit aan onze voorouders. Dit alles vond plaats in ongeveer vierhonderdvijftig jaar. Vervolgens stelde 
hij rechters aan, die heersten tot de tijd van de profeet Samuel. Daarna vroeg het volk om een koning, 
en God gaf  hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, die veertig jaar regeerde. Toen 
stootte God hem van de troon en maakte David koning, van wie hij getuigde: “In David, de zoon van 
Isaï, heb ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen.” En uit Davids 
nageslacht heeft God, overeenkomstig zijn belofte, een redder voor Israël voortgebracht, Jezus. Voor zijn 
komst had Johannes het hele volk van Israël opgeroepen om zich te laten dopen en een nieuw leven te 
beginnen. Toen zijn levenswerk ten einde liep, heeft Johannes gezegd: “Wie jullie denken dat ik ben, ben 
ik niet. Maar let op: na mij komt iemand anders, en ik ben het niet waard om zelfs maar zijn sandalen los 
te maken.”

Broeders en zusters, nakomelingen van Abraham en alle anderen die God vereren, ons werd het 
nieuws over deze redding bekendgemaakt. De inwoners van Jeruzalem en hun leiders hebben 
niet alleen Jezus miskend, maar ook de uitspraken van de profeten die elke sabbat worden voor-

gelezen. Door Jezus te veroordelen hebben ze deze uitspraken in vervulling doen gaan. Ofschoon ze 
geen enkele grond voor een doodvonnis konden vinden, drongen ze er bij Pilatus op aan hem terecht te 
stellen. Toen ze alles ten uitvoer hadden gebracht wat er over hem geschreven staat, haalden ze hem van 
het kruishout en legden hem in een graf. Maar God heeft hem opgewekt uit de dood; gedurende ettelijke 

Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast
en trok mij op uit de woeste wateren,
ontrukte mij aan mijn machtige vijand,

aan mijn haters, die sterker waren dan ik.

Op de dag van mijn ondergang vielen zij aan,
maar de HEER was mijn steun.
Hij leidde mij uit de nood en gaf  mij ruimte,
bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.

2 Samuël 22: 1 – 7 en 17 – 20

LB Psalm 116
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Verkondiging

Dan zal ik leven

&
# # # # 89 jœ

Wij

œ
jœ œ

jœ œ œ œ
o ver nach ten in elkaars

.œ .œ Œ jœ
scha duw. Wij- - - - -

&
# # # #

œ
jœ œ

jœ œ
jœ

wor den wak ker van het

œ
jœ .œ œ ‰

eer ste licht.- - -
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.œ .œ
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œ
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ons bij naam en toe naam- - -

&
# # # # ..œ jœ .˙

heeft ge roe

.˙ Œ ‰

pen.

.˙ œ Jœ

Dan zal ik- -

&
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le ven.

.˙ œ Jœ

Dan zal ik

.˙ .œ
le ven.- -

&
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Dan zal ik
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.˙ .œ
ven.- - -

&
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le -

&
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ven.

.˙ .œ ∑ ∑

&
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Het zal in al le

œ
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vroeg te zijn als- -

&
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toen.
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&
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De och tend mist trekt

.˙ Œ Jœ

op. Ik- -

&
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dacht een dor re vlak te 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
hal men, a ren- - - -

&
# # # #

œ ‰ œ œ Jœ œ
Jœ

waar in de kor rel

.˙ jœ ‰ ‰

zwelt.- -

&
# # # # .œ œ

jœ œn œ œ

Bo men om rand den 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.

VL 919

dagen is hij verschenen aan degenen die met hem van Galilea naar Jeruzalem waren getrokken en die 
nu onder het volk van hem getuigen. Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte aan onze 
voorouders in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve van ons – doordat 
hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm geschreven: “Jij bent mijn zoon, ik 
heb je vandaag verwekt.”
Handelingen 13: 16 – 33
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De kinderen komen terug van de kindernevendienst.

Laat de kind’ren tot Mij komen

&
#

42 œ œ
Laat de

œ œ

kind' ren

œ œ

tot Mij

œ œ

ko men,- -

&
# œ œ

al le

œ œ

al le

˙

kind'

˙

ren.- - -

&
# œ œ

Laat de

œ œ

kind' ren

œ œ

tot Mij

œ œ

ko men,- -

&
# œ œ

nie mand

œ œ

mag ze

˙

hind'

˙

ren.- -

&
# œ œ

Want de

œ œ

poor ten

œ œ

van Mijn

˙

rijk-

&
# œ œ

staan voor

œ œ

kind' ren

˙

o

˙

pen,- -

&
# œ œ

laat ze

œ œ

al len

œ œ

groot en

˙

klein-

&
# œ œ

bij mij

œ œ

bin nen

˙

lo

˙

pen.- -

2. Laat de mensen tot Mij komen, 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen, 
houd ze toch niet tegen! 
Want de poorten van Mijn rijk 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk 
bij mij binnen lopen.

De Doop van Anna

Openingswoord
De geboorte van een kind is iets wonderlijks,
Een groot geheim; dat wonderlijke hebben wij niet in onze macht,
wij hebben er nauwelijks woorden voor.
Dit kind is een geschenk van het leven,
ontstaan uit een bron die verder reikt dan ons eigen bestaan.
De geboorte van een kind brengt vreugde in gezin en familie.
Van die vreugde getuigen jullie:
samen met familie en vrienden zijn jullie hier gekomen
om God, de Heer van alle leven, te danken voor deze geboorte,
maar ook om een nieuwe geboorte te vieren:
het sacrament van de doop.
Ook dat is een reden tot vreugde,
want dit kind gaat nu behoren tot de gemeenschap van Jezus,
waarin het een gelukkig, gezond en oprecht mens mag worden;
een mens, zoals Jezus dat bedoeld heeft.

Paul zegt iets tegen de gemeente

NG 26
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Naamgeving
Als mensen van elkaar houden
dan noemen zij elkaar bij naam.
Als twee mensen een kindje krijgen,
dan geven zij aan hun kind een naam.
Die naam drukt hun liefde en verwachtingen uit,
die naam betekent: als mens zijn en herkend worden,
als uniek tussen al die andere mensen.
Een naam hebben betekent ook:
jij mag er zijn bij ons, heel je verdere leven.
Welke naam hebben jullie aan je kind gegeven?

De ouders noemen de naam van hun kind.
Deze naam zal voorgoed geschreven staan
in de palm van Gods hand.

Doopvragen
voorganger

Wat vragen jullie voor Anna van de kerk van Jezus Christus?
ouders

Wij vragen dat ons kind gedoopt wordt om te leven als kind van God.
voorganger

Ouders, nu jullie je kind dopen,
wordt van jullie verwacht, dat jullie je kind opvoeden in het geloof
en dat het leert leven naar Gods geboden,
volgens de woorden van Jezus: bemint God en de naasten.
Beloven jullie je kind een opvoeding te geven in de Geest van het Evangelie?

ouders

Ja, dat beloven wij.
voorganger

Beloven jullie je kind trouw te blijven en bij te staan,
ook als het een andere weg gaat dan jullie gedacht hadden?

ouders

Ja, dat beloven wij.
voorganger

De gemeenschap van Jezus Christus,
neemt jou Anna met vreugde in haar midden op.
Moge alle goeds je ten deel vallen op je levensweg.
God zegene en behoede je.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vlezes; 
en een eeuwig leven. 
Amen

voorganger

Dit is ons geloof, dit is het geloof  van de kerk.
Ouders, beloven jullie, dit kind vóór te gaan
in de beleving van wat wij geloven mogen?
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Dooplied

Jouw leven staat aan het begin

&
# œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ

Jouw le ven staat aan het be gin,

∑
- -

&
# œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ

het heeft nog geen her in ne ring,

∑
- - -

&
# œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ

het is zo weer loos en zo klein,

∑
-

&
#

46œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ
je weet nog niet hoe het zal zijn.

2. Jij weet nog niet wat leven is, 
wat liefde is en wat gemis. 
Jij weet nog niet van nee en ja, 
van ondergang en gloria.

Refrein

3. Je huilt nog van verwondering, 
maar jij hoort hier, in onze kring. 
Het water wacht, die diepe zee 
geeft jou een taal, een teken mee.

Refrein

4. Dat teken is een heilgeheim: 
God wil met jou verbonden zijn. 
Hij is nabij waar jij ook bent, 
omdat Hij je bij name kent.

Refrein

5. Zo komt jouw leven aan het licht, 
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. 
Gods adem heeft je aangeraakt 
en jou tot bondgenoot gemaakt.

Refrein

Overhandiging van de doopkaars

&
# œ œ œ ˙ œ

O Heer, be ves tig

œ œ œ ˙ Œ
ons be staan,- - -

&
#

œ ˙ œ ˙
noem ons bij on

˙ w
ze naam.-

Refrein

TT 99

De doop
Dan is nu het moment aangebroken waarop wij kunnen dopen.
We gebruiken hiervoor water, want water is het oersymbool van leven;
onmisbaar, reinigend en verkwikkend.
Alle mensen moeten door het water naar het leven.
Wij dopen in de naam van de Vader, die in het verborgene leeft.
In de naam van de Zoon, Jezus Messias,
die God zichtbaar gemaakt heeft.
In de naam van de heilige Geest, die de bron van leven is.

Anna Maria Louise Weststeijn, ik doop jou in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest.
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Collecte

Delen & Vieren

Stichting Voedselbank Delft
De Voedselbank Delft wil een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede. We doen dit door voedselpakketten 
uit te delen aan mensen, die dat tijdelijk nodig hebben en proberen daardoor verspilling van voedsel tegen te gaan. 
We richten ons op Delft en directe omgeving. De stichting bestaat uit vrijwilligers en associeert zich nadrukkelijk 
met het RK Stadsdiaconaat Delft. Ze werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties met overeenkomstige 

doelstellingen.
Rekening 427 69 92 Delft www.voedselbankdelft.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, ben je welkom 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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Vredegroet

Dankgebed

Delen van Brood en Wijn

Wij geven brood en wijn aan elkaar door.

Eeuwige,  
dit is de dag die Gij gemaakt hebt,  
de dag waarop Gij uw Zoon  
verheerlijkt hebt.  
Gezegend zijt Gij  
om Hem, die ons nieuwe hoop  
op leven en toekomst geeft.  
Gezegend zijt gij  
om deze dag  
waarop uw schepping herademt  
en mensen mogen weten  
dat uw liefde voor ons  
sterker is dan alle dood  
en duren zal,  
deze vreugdevolle tijd  
en heel ons leven 
Amen

Tafellied

Wat in stilte bloeit

& bbb .œ .œ .œ# œ jœ
Maardienietshebben,

Jœ Jœ Jœ œ Jœ .œn œ jœ
wie zal hen hieraan deel geven?

& bbb .œ œ Jœ œ jœ œ jœ
En die in weel de zwel gen

.œ .œ .œ œ# jœ
en van niets we ten,- - -

& bbb .œ œ Jœ œ Jœ
œ

Jœ

wie zal hen naar gerechtig

.œ œn jœ .œ œ ‰
heid doen ver lan gen?- - - - -

& bbb .œ œ jœ .œ œ jœ
Aan schijn der aar de, wie

.œ œ Jœ .œ œ ‰
zal jou ver nieu wen?- - - -

& bbb œ jœ Jœ Jœ Jœ
œ Jœ

œ Jœ

Hij die alles zal zijn in allen,

.œ œ Jœ œ ‰ .œ
heeft ons bestemd om,- -

& bbb .œ œ Jœ .œ .œ
aar de, jouw aan schijn

œ jœ .œ .˙
te ver nieu wen.- - - -

[Title] 2

& bbb 812
œ jœ œ jœ .œ œ jœ

Wat in stilte bloeit, in de

.œ œ Jœ .œ œ ‰
luw te van tui nen,- - -

& bbb .œ œ Jœ
.œ .œ

on der de he te

.œ œ Jœ .œ œ ‰
zon, op de ak ker,- - -

& bbb .œ œ jœ .œ œ jœ
heeft Hij be stemd voor de

.œ œ jœ .œ œ
‰

ta fel der ar men.- - -

& bbb
œ jœ œ ‰ .œ œ jœ
Aarde kracht, zonkracht is

.œ
œ Jœ .œ œ ‰

Hij, licht in mensen,- - -

& bbb .œ œ Jœ
œ Jœ

œ Jœ

dat wij el kaar ver blij den

.œ .œ .œ œ ‰
en doen le ven,- - - -

& bbb .œ œ Jœ œ jœ œ jœ
broodvan genade worden,

œ jœ œ jœ .œ œ ‰
wijn van eeuwig le ven.- - - -

VL 868



41

Weten Wie Je Bent

GvL 424

&
# #

œ œ œ œ œ œ œ œ
De Heer is waarlijk op ge staan,

œ œ œ ˙ ˙ Œ
al le lu ia.- - --

&
# #

œ œ œ œ œ œ œ œ
Nu breekt de nieuwe len te aan,

œ œ œ ˙ ˙ Œ
al le lu ia.- - -- -

&
# # œ œ œ œ œ œ œ œ

Want Je zus, on ze Koning groot,

œ œ œ ˙ ˙ Œ
al le lu ia,- - -- - -

&
# # œ œ œ œ œ œ œ œ

ver rees in glo rie van de dood,

œ œ œ ˙ ˙ Œ
al le lu ia.- - -- -

&
# # œ œ ˙ ˙ œ œ

Al le lu ia, al le

˙ ˙ œ œ ˙
lu ia, al le lu

˙ Ó ∑
ia.- - -- - - - -

[Title] 2

Mededelingen

Slotlied

Zegen

2. Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluia, 
de schepping is om U verblijd, alleluia. 
De morgen van de eerste dag, alleluia, 
zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia.

3. De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia, 
Hij maakt ons in zijn liefde vrij, alleluia. 
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia, 
Zijn Woord en Brood zijn onze spija, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia.

Colofon
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Groter dan wij werd bedacht, voorbereid en uitgevoerd 
door:

De muziek werd verzorgd door:
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