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VAN CHR. GEM. KOOR 

 

 

 

MET MEDEWERKING VAN CANTARE 

PAASCONCERT 



O, LAM  

VAN GOD 



Zoals ik ben, ‘k heb anders niet 
dan ’t offer ook voor mij geschied 

en dat U zelf mij roepen liet, 
O Lam van God ik kom. 



Zoals ik ben, of schoon altijd 
in twijfel, in opstandigheid, 

van binnen vrees, van buiten strijd, 
O Lam van God ik kom. 



Zoals ik ben, ontvangt U mij, 
verwelkomt, reinigt, spreekt U vrij 

daar ik op Uw beloften pleit, 
O Lam van God, ik kom, ik kom. 

Heb dank mijn God! 



OPENING 
Ds. J. Geene 



UW GENADE 

IS MIJ GENOEG 
Immanuël, solist, en samenzang 



Solist: 
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 

met een kruis op Zijn rug en een doornenkroon. 



Solist: 
Hoor, de menigte schreeuwt en roept 'Kruisig Hem!' 

Zo gaf God Zijn eigen Zoon. 



Immanuël: 
Zie het Lam aan het kruis, daar op Golgotha. 
Als de Koning der Joden wordt Hij veracht. 

Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan, 
als Hij roept ‘Het is volbracht!’ 



Immanuël: 
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer’, 

dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer; 

Uw genade is mij genoeg! 



Samenzang: 
In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 

Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan… 



Samenzang: 
Maar de steen van het graf is nu weg gehaald: 

Jezus leeft; Hij is opgestaan! 



Samenzang: 
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer’, 

dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer; 

Uw genade is mij genoeg! 



Samenzang: 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid. 

Met ontzag en respect kniel ik voor U neer… 



Samenzang: 

U bent Koning 
en God tot in 
eeuwigheid, 
U bent Jezus de 
hoogste Heer! 



Samenzang: 
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer’, 

dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer; 

Uw genade is mij genoeg! 



ER IS EEN HEUVEL 

VER VAN HIER 
Cantare 



Er is een heuvel, ver van hier,  
zijn naam is Golgotha; 

daar stroomde eens de heilsrivier,  
vol leven en genâ. 



Richt naar het kruis uw oog en zie,  
daar stierf Gods Zoon voor u; 

Versmaad o vriend, dat offer niet,  
kom tot de Heiland nu. 



Hoe vrees’lijk is het, wat Gods Zoon,  
op Golgotha doorstond: 

Hij was ten prooi aan spot en hoon,  
men sloeg Hem wond op wond. 



Richt naar het kruis uw oog en zie,  
daar stierf Gods Zoon voor u; 

Versmaad o vriend, dat offer niet,  
kom tot de Heiland nu. 



Geen mens kon voor een mens voldoen,  
geen engel, groot in macht; 

Gods Zoon gaf Zelf Zich als rantsoen,  
Hij heeft het al volbracht. 



Richt naar het kruis uw oog en zie,  
daar stierf Gods Zoon voor u; 

Versmaad o vriend, dat offer niet,  
kom tot de Heiland nu. 



INLEIDING  

ORATORIUM 



OUVERTURE 
Instrumentaal 



VERGEZICHT 



Ik wil mij gaan vertroosten  
in Heer, Uw lijden groot. 

Gij schenkt ons een nieuw leven  
en redt ons van de dood. 

Door sterven en verrijzen,  
baant Gij een weg naar ‘t licht 

en geeft op onze wegen  
een heerlijk vergezicht. 



TEKSTLEZING 



HOSANNA 



Hosanna, hosanna, hosanna! 
Gezegend is Hij,  

Die komt in de naam van de Heer! 
Gezegend het komende rijk  

van onze vader David. 
Hosanna, in de hoge,  

hosanna voor de Heer! 
Hosanna, in de hoge… 



Hosanna voor de Heer! 



TEKSTLEZING 



TOEWIJDING 



Hoe zou ik toch mijn leven,  
Heer Jezus aan U geven,  

mijn krachten aan U wijden,  
uit dank voor al Uw lijden. 
Mijn hart en mijn verstand,  

ik leg ze in Uw hand. 



Hoe zou ik met mijn falen, 
Uw liefde ooit betalen, 

U al mijn tranen plengen,  
U al mijn liefde brengen. 

Mijn hart en mijn verstand,  
ik leg ze in Uw hand. 



Mijn hart en mijn verstand, 
Ik leg ze in Uw hand. 



TEKSTLEZING 



DIENEN 
Cantare 



Jezus, U die mijn voeten wast,  
de rol aanvaardt die mij hier past,  

mij met Uw liefde zó verrast,  
houd mij Heere, genadig vast. 



’t Water dat uit Uw handen vloeit,  
een diep ontzag dat in mij groeit.  

’t Vuil dat mijn voeten heeft vermoeid,  
maakt dat schaamte nu in mij gloeit. 



De doek waarmee U bent omkleed  
leert mij verstaan wat U hier deed.  
Uw need’righeid maakt dat ik weet 

dat dit dienen, echt dienen heet. 



Jezus, U die mijn voeten wast,  
spoel van mij af wat mij belast,  

leer mij om nederig te gaan,  
achter U Heer, mijn meester aan. 



TEKSTLEZING 



IN DE BOVENZAAL 



Jezus brak voor mij het brood en sprak daarbij: 
“Doe dit steeds opnieuw ter gedachtenis,  

aan dit maal met Mij. 



Want zoals dit brood voor u gebroken is,  
zo zal mijn lichaam tot schuldvergiffenis, 

straks gebroken zijn”. 



Toen schonk Hij voor mij  
de wijn uit en Hij zei: 

“Neem deze beker aan als getuigenis,  
van ’t verbond met Mij. 



Drink hier allen uit,  
bedenk dat zeker is,  

dat Mijn vergoten bloed u tot  
lafenis en behoud zal zijn”. 



“Eet het brood met Mij  
en drink de wijn met Mij. 

Doe dit steeds opnieuw ter gedachtenis,  
aan dit maal met Mij. 



Doe dit tot Mijn rijk 
volmaakt gekomen is, 

en deze wijn van nieuwe 
betekenis, bron van 

vreugd zal zijn. 



TEKSTLEZING 



VERRAAD 



Hoe zou ik U verraden,  
Die louter liefde zijt? 

U niet op handen dragen,  
Gij, Die mij heeft bevrijd? 



Hoe zou ik U ontkennen,  
mijn Vriend in alle nood? 

U in dit uur verlaten,  
van dreiging en van dood?  



Hoe zou ik U verraden,  
Die louter liefde zijt? 

U niet op handen dragen,  
Gij, Die mij heeft bevrijd? 



TEKSTLEZING 



NABIJ 
Samenzang 



Samenzang: 
Ik wil, Heer, bij U blijven,  
laat mij toch met U gaan. 

In deze donk’re uren,  
van lijden naast U staan. 



Samenzang: 
O, Herder neem mij mede  
in ’t uur van angst en pijn,  

vervul mijn groot verlangen  
een vriend in nood te zijn. 



TEKSTLEZING 



GETHSEMANE 



Mijn hart vol angst en vragen,  
mijn ziel in stervensnood. 
Wil mij toch niet verlaten,  
bevrijd mij van de dood! 

 



Moet ik de beker drinken,  
vol bitterheid en gal?  

Dat slechts Uw wil geschiede,  
maar laat mij niet alleen. 



BLIJF HIER EN  

WAAK MET MIJ 
Cantare 



Blijft hier en waakt met Mij!  
Nu is de dood nabij,  

nooit was ik zo bedroefd en bang.  
Blijft wakker om te bidden  

totdat Ik in uw midden  
straks wederkom,  

het duurt niet lang. 



Blijft hier en waakt met Mij!  
Hebt gij geen medelij? 

Gij wist dat gij niet slapen mocht!  
Kunt gij niet één uur waken? 

Gij wist dat gij niet slapen mocht!  
Kunt gij niet één uur waken? 



Ach, slaap dan nu maar voort. 
Slaapt verder ongestoord,  

Ik blijf wel waken deze nacht. 
Ik blijf bij u, mijn schapen. 
Uw herder zal niet slapen. 

Slaapt gij maar voort,  
Ik houd de wacht. 



TEKSTLEZING 



ONTFERM U, HEER’ 



Ontferm U Heer, ontferm U Heer, 
aanschouw mijn tranen. 

 
Ontferm U Heer, ontferm U Heer, 

Uw trouw is groter dan mijn schuld. 



Ontferm U Heer, ontferm U Heer, 
en neem mij op in Uw erbarmen. 

 
Ontferm U Heer, ontferm U Heer. 



TEKSTLEZING 



LAM GODS 



Mishandeld en verdrukt,  
doet Hij Zijn mond niet open.  

Daar staat Hij als een Lam,  
ter slachting voorgeleid. 

(2 keer) 

 
Dat sprakeloos Zich  

aan Zijn rechters overgeeft  
en zwijgend lijdt. 



WAAROM BLEEF 

U ZO STIL? 
Solist 



Waarom bleef U zo stil, 
toen ze U vroegen: 

‘Bent U de koning der Joden?’ 
Waarom bleef U zo stil, 

toen ze U sloegen 
en aan een kruis wilden doden? 



Dacht U aan ons 
en dat U de Vader zou zien? 
Dacht U aan ons, misschien? 



Waarom vocht U niet terug, 
toen ze U vonden 

en als een dief wilden vangen? 
Waarom vocht U niet terug, 

toen ze U bonden 
en aan een hout wilden hangen? 



Dacht U aan ons 
en dat U de Vader zou zien? 
Dacht U aan ons, misschien? 



Waarom zei U geen woord, 
toen ze zo spuugden 

en U bespotten en lachten? 
Waarom zei U geen woord, 

toen ze U duwden 
en U naar Golgotha brachten? 



Dacht U aan ons 
en dat U de Vader zou zien? 
Dacht U aan ons, misschien? 



TEKSTLEZING 



HIJ MAAKT 

DE BLINDE ZIENDE 



Hij maakte blinden ziende. 
Melaatsen werden rein. 

De doven kunnen horen. 
Gevangenen gaan vrij. 

De lammen gaan weer lopen. 
Het Evangeliewoord  

in sloppen en in stegen 
werd overal gehoord! 



Hij is de goede Herder, 
Die voor Zijn schapen waakt, 
Die zwakken en vermoeiden 
als op Zijn schouder draagt. 



Daar staat de hoogste Rechter, 
van zoveel kwaad beticht, 

gekneveld en geslagen, 
onschuldig voor ‘t gericht, 
onschuldig voor ‘t gericht. 



Hij maakte blinden ziende. 
Melaatsen werden rein. 

De doven kunnen horen. 
Gevangenen gaan vrij. 

De lammen gaan weer lopen. 
Het Evangeliewoord  

in sloppen en in stegen 
werd overal gehoord! 



TEKSTLEZING 



JEZUS 

KONING 
Samenzang 



Samenzang: 
Jezus Koning van mijn leven, 

Ik aanbid Uw Majesteit.  
Gij hebt alles ons gegeven,  
Die de Zon van leven zijt.  



Samenzang: 
Jezus Koning van de wereld, 
krijgt op aarde alle macht.  

Wat uit zwakheid wordt geboren, 
toont Uw Goddelijke kracht. 



O HOOFD, BEDEKT 

MET WONDEN 
Cantare 



O hoofd, bedekt met wonden, 
belaan met smart en hoon, 

o hoofd, ten spot ombonden 
met ene doornenkroon, 



Eertijds gekroond met stralen 
van meer dan aardse gloed, 

waarlangs nu drupp'len dalen: 
'k breng zeeg'nend U mijn groet! 



Van al de last dier plagen, 
met goddelijk geduld, 

o Heer, door U gedragen, 
heb ik, heb ik de schuld! 



Och, zie, hoe 'k voor Uw ogen 
hier als een zondaar sta, 

en schenk vol mededogen, 
m' een blik van Uw gena! 



ALS IK HET WOND’RE 

KRUIS AANSCHOUW 
instrumentaal 



TEKSTLEZING 



AGNUS DEI 



Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi. 

Miserere nobis! 

Lam van God, 
dat de zonde van  
de wereld draagt. 

Ontferm U over ons! 



Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi. 

Dona nobis pacem. 

Lam van God, 
dat de zonde van  
de wereld draagt. 
Geef ons vrede. 



TEKSTLEZING 



KORTE STILTE 

Hij heeft Zich met lichaam en ziel aan het kruishout 
vernederd tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, 

toen Hij met luide stem riep: ‘Mijn God! Mijn God! 
Waarom hebt U mij verlaten?’ opdat wij door God 

aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden 
worden… 



AGNUS DEI 



Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi. 

Miserere nobis! 

Lam van God, 
dat de zonde van  
de wereld draagt. 

Ontferm U over ons! 



Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi. 

Dona nobis pacem. 

Lam van God, 
dat de zonde van  
de wereld draagt. 
Geef ons vrede. 



GEVALLEN  

IS DE NACHT 



Gevallen is de nacht, 
de Heiland gaf Zijn leven. 

De duistere macht 
heeft de liefde verdreven. 



Het licht is gedoofd, 
de hoop is verdwenen. 

Gods dierbare Zoon 
heeft Zijn leven gegeven. 



Gevallen is de nacht, 
de Heiland gaf Zijn leven. 

De duistere macht 
heeft de liefde verdreven… 





Maar het voorhangsel scheurt, 
de aarde gaat beven! 

God Zelf baant een weg, 
en doden gaan leven! 



I BELIEVE 



I believe in the sun, 
I believe in the sun, 

even when, even when 
it’s not shining. 



I believe in love, 
I believe in love, 

even when, even when 
I don’t feel it. 



I believe in God. 
I believe in God, 

even when, even when 
God is silent. 



VAN LIEFDE ONGEKEND 



Van liefde ongekend,  

zing ik mijn Heer een lied.  

Hij heeft de mensen lief,  

kent mij, vergeet mij niet. 

O, wonder van barmhartigheid,  

dat Hij voor ons op aarde kwam. 



Vervult der eeuwen wens:  

komt tot ons als een mens. 

Zijn volk verdwaasd en doof,  

is blind, vol ongeloof. 

Zijn leven geeft de Ware Vriend,  

dat door Zijn dood een ieder leeft. 

Kyrie eleison, ontferm U, Heer. 



Hij komt als Gods gezant, 

zij zingen tot Zijn eer,  

een palmtak in de hand,  

Hosanna voor de Heer. 

Dan klinkt een stem:  

de mensen zee, uit duizend kelen:  



Kruisigt Hem! 



Maar wat heeft Hij misdaan,  
is oorzaak van ’t gericht? 

Hij deed de lammen gaan,  
gaf blinden het gezicht. 

Zachtmoedigheid is in Zijn hand,  
en in Zijn hart barmhartigheid. 
Kyrie eleison, ontferm U Heer. 



Op aard geen haard of huis, 
Hij eindigt aan het kruis.  

Die al Zijn liefde gaf,  
ligt in geschonken graf. 

En in Zijn plaats in ’t Hemelshof, 
mag ik straks zingen tot Zijn lof. 



Bevrijd mag ik nu gaan, 
in de verwondering 

en met de and’ren saam. 
U prijzen als ik zing! 

O, Wonder van Barmhartigheid,  
dat U voor mij op aarde kwam. 



Kyrie eleison  
ontferm U Heer! 



PAASMORGEN 
Cantare 



In de stille morgenschemering  
zijn de eng’len neergekomen  
en de steen is weggenomen  

toen Gods Zoon verrees vanuit het graf. 



Welk een vreugde was Maria’s deel  
toen zij weer haar Heer’ ontmoette. 

Die haar liefdevol begroette,  
vol aanbidding boog zij voor Hem neer. 



Als de Heer’ in ’t graf gebleven was,  
was de hoop op hulp vervlogen.  
Nergens reddend mededogen;  

Halleluja! Hij is opgestaan! 



OCHTENDGLOREN 



Het duister van de nacht vervaagt,  
het is de nieuwe dag die daagt. 

   Het eerste licht boort met haar stralen,  
tot in het donker van de aarde. 



Het is een gouden dageraad,  
van overwinning op het kwaad. 

   Een wonder zal zich hier voltrekken,  
't verborgen zaad tot leven wekken. 



Het duister van de nacht vervaagt,  
het is een gouden dageraad  

van overwinning op het kwaad. 



   Het is de  
nieuwe dag  
die daagt! 



HOUD  

MIJ  

NIET  

VAST 



Houd mij niet vast,  
Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader, 

   Ga naar mijn broeders:  
Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader,  

naar mijn God en uw God.  
Zeg hun dat zij  

naar Gallilea gaan:  
Daar zullen zij mij zien. 



EEN WOORD,  

EEN HOOP, 

EEN GOD 
Cantare 



Eén Woord, één hoop, één Heer 
Eén kerk waar Hij voor stierf 

Één stem, één lied verheffen wij 
Tot Hem die was en is en komt in eeuwigheid 



Er is één lichaam, één Wezen, 
geroepen tot ware hoop 

Eén Heiland, doop en geloof 
Eén God en Vader van al 

Hij is al in al. 



Eén Woord, één hoop, één Heer 
Eén kerk waar Hij voor stierf 

Één stem, één lied verheffen wij 
Tot Hem die was en is en komt in eeuwigheid 



Ook al zijn wij met velen, 
Ieder uniek in talent 

Wij zijn aan elkaar gegeven 
Voor de eenheid in geloof 
Dat wij groeien in kennis  

van de Zoon van God 
vol van Christus de Heer 



Eén Woord, één hoop, één Heer 
Eén kerk waar Hij voor stierf 
Één stem, één lied verheffen wij 
Tot Hem die was en is en komt in 
eeuwigheid 



IN HIS LOVE 
Immanuël, Cantare, Solist 



Christ has come, to be our Shepherd, 

He has come to be our guide. 

Though we walk the path of darkness, 

Christ will lead us through the night. 



Christ has come to bring salvation, 

He has come to be our light. 

Christ has come to bring forgiveness, 

Jesus is the gift of life. 



In His love we have victory, 

In His sacrifice we have hope again. 

In His cross we have glory, 

In His love we have life. 



We will dwell in de spirit 

of God’s holy gift of grace. 

We will worship Him and serve Him, 

we will sing to give him praise. 



We will tell of His 

goodness, 

we will share  

the peace of Christ. 

We will tell the 

wondrous story, 

Jesus is the gift of life. 



In His love we have victory, 

In His sacrifice we have hope again. 

In His cross we have glory, 

In His love we have life. 



God loved the world and He sent His Son 

that we might believe in Him. 

If we believe we will never die, 

Christ will bring eternal life. 



In His love we have victory, 

In His sacrifice we have hope again. 

In His cross we have glory, 

In His love we have life. 



In His love we have life! 



SLUITING 
Ds. J. Geene 



CHRISTUS IS 

WAARLIJK  

OPGESTAAN 



Christus is waarlijk opgestaan,  
De Heer is opgestaan! 



De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja! 
   Hij doet ons 't nieuwe leven aan, Halleluja! 
   Gebroken is de ban van 't kwaad, Halleluja. 
   Als Hij de dood voorgoed verslaat, Halleluja! 



Samenzang: 
U zij de glorie opgestane Heer  

U zij de victorie, nu en immermeer.  



Samenzang: 
Uit een blinkend stromen daalt de engel af,  

heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie opgestane Heer  

U zij de victorie, nu en immermeer.   



Samenzang: 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,  

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?  



Samenzang: 
In zijn Godd’lijk wezen is mijn glorie groot,  

niets heb ik te vrezen in leven en dood.  



Samenzang: 
U zij de glorie, opgestane Heer,  

U zij de victorie, nu en immermeer.  



Christus is waarlijk opgestaan. 
De Heer is opgestaan! 




