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KORT PROGRAMMA
1. Votum en groet; Zingen PvN 121 Waar komt mijn hulp vandaan?
2. Lezen Matteus 21: 1-9
Zingen PvN 145 Adem om van U te zingen
3. Lezen Matteus 21: 10-16
Zingen psalm 8:2 en Sela - Hoe machtig is uw naam
4. Zingen Psalm project 139 Heer die mij ziet zoals ik ben
Lezen Matteus 26: 1-14
Zingen Psalm project 139 (vervolg)
5. Lezen Matteus 26: 14-30
Zingen PvN 117 Met ons
6. Lezen Matteus 26: 31-45
Zingen PvN 130 Uit de diepten
7. Lezen Matteus 26:46 - 27:26
Zingen PvN 51 Schone start
8. Lezen Matteus 27: 27-44
Zingen Opwekking 778 Hoe lang, o Heer?
9. Lezen Matteus 27: 45-46
Zingen Psalm project 22 Mijn God, waarom?
10. Lezen Matteus 27: 50-61
Zingen Sela - Altijd bij U
11. Lezen Matteus 27: 62-66
Afsluiting; Zingen Taizé/Sela - Wacht op de Heer
PROGRAMMA
Vooraf speelt een afspeellijst met passende muziek (psalmen van Sons of Korah?).
De lezingen tijdens de hele dienst worden gedaan door één lezer/host.
1. Votum en groet: psalm 121
Psalmen voor Nu 121 - Waar komt mijn hulp vandaan
Ik kijk omhoog naar de hoge bergen:
Waar komt mijn hulp vandaan?
Mij helpt de HEER, die aarde en hemel,
die alles heeft gemaakt.
(Groet uitgesproken door Jasper - muziek loopt door)

Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken.
Hij is niet ingedut!
Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap
die Israël bewaart.
De HEER bewaart, hij is je schaduw,
steeds aan je rechterhand.
De middagzon, en in de nacht de maan,
doen je totaal geen kwaad.
De HEER bewaart je voor al het kwade.
De HEER bewaart je hart.
Ga je naar huis, of trek je eropuit:
God helpt je altijd weer.
(Evt. kort introductiewoord door ‘host’: voel je vrij/doe mee, staan/zitten, meezingen, luisteren, stil
de kerk uit, host gaat als eerste)
2. Lezen: Matteus 21: 1-9
Intocht in Jeruzalem op ezel en palmtakken
3. Zingen: psalm 145
Psalmen voor Nu 145 - Adem om van U te zingen
God ik adem om van u te zingen, alle dagen zing ik dank op dank
Groter bent U dan in levens, een mens bevatten kan
Wat Hij doet gaat elke taal cte boven, maar erover zwijgen wil ik niet
Uw rechtvaardigheid wil bezingen, uw goedheid in dit lied, dit lied
Hij vergeeft, Hij vergeeft, Veegt weg wat wij verkeerd doen
In Zijn liefde blijft Hij dichtbij
Dicht bij al zijn mensen, Dicht bij alles wat Hij leven gaf
Al wat adem kreeg en levenskrachten, Dankt U dat het U als koning kent
Laten alle landen van de aarde, Beseﬀen wie U bent
En als iemand valt of door het leven, Kromgebogen wordt dan helpt de Heer
Alle mensen die Hem kennen weten: God is er altijd weer, Steeds weer
Wat Hij doet, wat Hij doet, Toont ons Zijn grote liefde
Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je, Pak Zijn hand dan val je niet
Van Zijn liefde zal ik blijven zingen, Alle dagen zing ik Hem mijn dank
God ik adem om van U te zingen, Ik zing mijn leven lang
Wat Hij doet, wat Hij doet, Toont ons Zijn grote liefde
Roep Hem, roep maar, Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je, Pak Zijn hand dan val je niet
4. Lezen: Matteus 21: 10-16
tempelplein, verwijzing naar kinderen zingen over macht
5.. Zingen: psalm 8
Psalm 8: 2

Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
Maar in de mond van kind’ren doet Gij klinken
Uw machtig heil, zo maakt G’uw vijand stil
En doet uw haters buigen voor uw wil.
Sela - Hoe machtig is uw naam
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde
Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
De maan en de sterren door U aangebracht,
Wat is de mens dat U aan hem denkt,
Het mensenkind dat U voor hem zorgt?
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde
U heeft de mens bijna goddelijk gemaakt,
Omkranst hem met glorie, rijke pracht,
Het werk van uw handen aan hem toevertrouwd,
Alles aan zijn voeten neergelegd.
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde
6. Zingen: psalm 139
Psalm project 139 Heer die mij ziet zoals ik ben?
Heer die mij ziet zoals ik ben
Dieper dan ik mijzelf ooit ken
Kent u mij, u weet waar ik ga
U volgt mij waar ik zit of sta
Wat mij ten diepste houdt bewogen
’t Ligt alles open voor uw ogen
Wat mij ten diepste houdt bewogen
’t Ligt alles open, ’t ligt alles open, ’t ligt alles open
voor uw ogen
7. Lezen: Matteus 26: 1-14
(Te bezien of muziek doorspeelt tijdens lezing)
Balseming, plannen beraamd, verraad Judas
8. Zingen: psalm 139 (vervolg)
Psalm project 139 Heer die mij ziet zoals ik ben (vervolg)
U bent mij overal nabij
Uw ogen waken over mij
Van toen ik vormloos ben ontstaan
U wist hoe het zou verder gaan

O God, hou mij geheel omgeven
En leidt mij op de weg van ’t leven
O God, hou mij geheel omgeven
En leidt mij op, en leidt mij op, en leidt mij op de weg van ’t leven
En leidt mij op, en leidt mij op, ja leidt mij op de weg van ’t leven
9. Lezen: Matteus 26: 14-30
laatste avondmaal, zingen loflied
10. Zingen: psalm 117
Psalmen voor Nu 117 Met ons
Zing mee voor God;
De hele wereld zingt voor God,
Met ons. Want Hij is goed
En wat Hij zegt wordt altijd waar,
Eeuwig waar.
Zing mee voor God;
De hele wereld zingt voor God,
Met ons. Want Hij is goed
En wat Hij zegt wordt altijd waar,
Eeuwig waar.
Alle eer aan God,
Alle eer aan God,
Alle eer aan God,
Alle eer aan God.
11. Lezen: Matteus 26: 31-45
belofte Petrus, Gethsemane
12. Zingen: psalm 130
Psalmen voor Nu 130 Uit de diepten
Uit de diepten roep ik u HEER, mijn God.
Ik heb u nodig, Here luister
Nu ik schor gebeden fluister,
Luister toch, HEER, luister toch.
Als U niets dan zonden zag Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
Juist vergeven, dus verdient U
Diep ontzag, ons diep ontzag
Ik blijf wachten tot u komt Heer, mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
Dan een mens in lange nachten
Wacht op licht, het morgenlicht
Israel hoop op de Heer, hoop op God
Want Hij heeft zich aan jou verbonden
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij, Hij maakt jou vrij

13. Lezen: Matteus 26: 46-27: 26
gearresteerd en oor afgeslagen, Tribunaal hogepriesters, judas heeft spijt, verloochening Petrus,
Pilatus, keuze Barabbas
(tijdens tekstfragment over verloochening Petrus, spijt/zelfmoord Judas en ‘kruisig Hem’ door volk
klinkt al intro PvN 51)
14: Zingen: psalm 51
Psalmen voor Nu 51 Schone start
Wilt U mij nog wel zien? Ik kom bij U.
Wat ben ik vies als U mij niet wast.
Ik denk de hele dag, aan wat ik deed.
Ik weet dat U mijn misstappen zag.
En U staat in uw recht, ik schaam me diep.
U hebt heel mijn ellende gezien.
Het ging al mis met mij in moeders buik,
Maar U hebt uw geheimen gedeeld.
En U bent trouw geweest en houdt mij vast,
Als U mij wast dan word ik weer wit.
Wees goed voor mij nu ik gebroken ben
En veeg nu al mijn misdaden weg.
Geef mij een schone start, mijn God, een ander hart,
U weet dat ik niet zonder U kan.
Geef mij een schone start, mijn God, een ander hart,
U weet dat ik niet zonder U kan.
Kom alstublieft terug en maak mij blij.
Geef iedereen die spijt heeft die kans.
Mijn God, dat bloed, mijn schuld, wast U het weg?
Als U dat doet dan zing ik voor U.
Geeft U mij nieuwe lucht en redt mijn stem,
Dan zult U zien hoe dankbaar ik ben.
Ik geef graag iets terug, maar U bent God,
En alles wat bestaat is van U.
Hier is mijn diepe spijt van wat ik deed,
Ik weet dat U het aannemen wilt.
Als U de oude stad herschapen heeft
Dan komen wij en dan is het feest.
Geef mij een schone start, mijn God, een ander hart,
U weet dat ik niet zonder U kan.
Geef mij een schone start, mijn God, een ander hart,
U weet dat ik niet zonder U kan.
Geef mij een schone start, mijn God, een ander hart,
U weet dat ik niet zonder U kan.
Geef mij een schone start, mijn God, een ander hart,
U weet dat ik niet zonder U kan.
15. Lezen: Matteus 27: 27-44
Spotten koning van de joden, kruisiging, dobbelen om kleren

16. Zingen: psalm 13
Opwekking 778 Hoe lang, o Heer
Hoe lang, o Heer, vergeet U mij nog?
Hoe lang, o Heer, verbergt U zich voor mij?
Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog verward
En heerst verdriet in mijn moegestreden hart?
Zie mij staan en antwoord,
O God mijn Vader!
Breng licht in het duister,
Dan kom ik niet ten val.
Hoe lang, o Heer, vergeet U mij nog?
Hoe lang, o Heer, verbergt U zich voor mij?
Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog verward
En heerst verdriet in mijn moegestreden hart?
Zie mij staan en antwoord,
O God mijn Vader!
Breng licht in het duister,
Dan kom ik niet ten val.
Maar ik bouw op uw liefde en trouw.
Ik zal juichen voor U.
Toch zing ik van uw liefde en trouw.
U was steeds goed.
Heer, U blijft goed voor mij.
Zie mij staan en antwoord,
O God mijn Vader!
Breng licht in het duister,
Dan kom ik niet ten val.
Zie mij staan en antwoord,
O God mijn Vader!
Breng licht in het duister,
Dan kom ik niet ten val.
17. Lezen: Matteus 27: 45-46
Duisternis, sterven
(kerk donker en stiltemoment)
18. Zingen: psalm 22
Psalm project 22 Mijn God waarom
Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij,
En bent zo ver terwijl ik tot U schrei
En redt mij niet maar gaat aan mij voorbij,
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij,
En bent zo ver terwijl ik tot U schrei
En redt mij niet maar gaat aan mij voorbij,

Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen.
Bij dag, bij nacht, tot U slechts kan ik vluchten.
Maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
In klacht op klacht.
Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij,
En bent zo ver terwijl ik tot U schrei
En redt mij niet maar gaat aan mij voorbij,
Hoe blijft Gij zwijgen? Mijn God
Maar ik, mijn God, ‘k lig machteloos terneer.
Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer.
Al spottend gaan zij tegen mij tekeer,
Zij die mij smaden.
Zo luidt mijn raad terwijl zij mij verraden:
Zoek het bij God, geef hem Uw leed te dragen.
Hij zal u redden naar zijn welbehagen.
Zo klinkt hun spot.
Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij,
En bent zo ver terwijl ik tot U schrei
En redt mij niet maar gaat aan mij voorbij,
Hoe blijft Gij zwijgen? Mijn God
19. Lezen: Matteus 27: 50-61
(doden tot leven) Bewakers tot geloof, Josef van Arimatea graf,
(bezinningsmoment / rustig voorspel op volgende lied)
20. Zingen: psalm 73
Sela - Altijd bij U
Wie buiten U heb ik in de hemel?
Naast U wens ik geen ander op aarde.
Bij God te zijn is mijn enig verlangen.
Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer.
Nu weet ik mij altijd bij U:
U houdt mij aan de hand.
Nu weet ik mij altijd bij U:
U houdt mij aan de hand.
Wie buiten U heb ik in de hemel?
Naast U wens ik geen ander op aarde.
Bij God te zijn is mijn enig verlangen.
Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer.
Nu weet ik mij altijd bij U:
U houdt mij aan de hand.
Nu weet ik mij altijd bij U:
U houdt mij aan de hand.
De rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
Is God, nu en altijd.

De rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
Is God, nu en altijd.
Al wat ik heb, is God, nu en altijd.
Nu weet ik mij altijd bij U:
U houdt mij aan de hand.
Nu weet ik mij altijd bij U:
U houdt mij aan de hand.
21. Lezen: Matteus 27: 62-66
Bewakers bij graf
22. Afsluiting: psalm 27
Taizé/Sela - Wacht op de Heer
Wacht op de Heer,
Zijn dag is nabij.
Wacht op de Heer
Houd moed, Hij komt!
(Tijdens lied wordt de kerk langzaam donker. De mensen verlaten tijdens het zingen de kerk, langs
het kruis bij het podium, waar ze evt. een kaarsje kunnen uitblazen. De ‘host’ en/of Jasper gaan als
eerste, zoals aangekondigd, zodat het voor iedereen duidelijk is wanneer ze kunnen gaan lopen.)
BEZETTING
•
•
•
•
•
•

Lezer/host: …
Band: Laura, Carolien, Aldith, Koen, Jan Willem, Remi, Job
Geluid: Jasper van Gorcum
Licht: Christian Brouwer
Illustraties beamer: Anke Knapper?
(Dans: Eva en Naomi Geleynse)?

ACHTERGROND
Toelichting bij opzet (bijv. gebruiken in aankondiging/uitnodiging vooraf)
• Het is de week van pasen. Een prachtige traditie om jaarlijks stil te staan bij het grote geheim
van het christelijk geloof, het oﬀer dat God voor ons heeft gebracht. Niet alleen als een oud verhaal, best indrukwekkend als het je lukt om het binnen te laten komen. Maar ook omdat dit de
kern is van wat het geloof zo krachtig en waardevol maakt.
• Vanavond willen we bij dit verhaal stilstaan aan de hand van de psalmen. Voor ons als muzikanten is het boek psalmen natuurlijk een rijke bron van liederen. De bekende ‘oude’ psalmen zijn
hebben prachtige melodieën, maar ook zijn er van veel psalmen mooie en uiteenlopende bewerkingen gemaakt.
• Maar psalmen zijn niet alleen voor muzikanten, maar voor vele mensen, de generaties door, belangrijk geweest. Veel mensen zijn opgegroeid met de woorden van de psalmen [noem paar
voorbeelden] zoals die in hun jeugd klonken. En sommige melodieën vormen voor mensen een
herkenningspunt en geven weerklank aan emoties. Rust en vertrouwen in moeilijke situaties, of
juist uitbundige vreugde over het leven. Misschien heb jij ook wel zo’n psalm die heel belangrijk
is geweest in je leven.
• Het bijzondere van de psalmen is dat ze al heel de christelijke geschiedenis met mensen meegaan. Ook Jezus en de apostelen kenden de psalmen en hadden op de mooie of moeilijke momenten misschien wel zo’n psalm in hun hart.

• Vanavond verdiepen we ons samen in het verhaal dat Jezus en de discipelen met pasen doormaken. Dat doen we door in de Bijbel te lezen, maar ook door ons in te leven in de psalmen die
toen misschien in hun hoofd hebben geleefd. Zingt u gerust mee, of niet als u dat fijner vindt.
• Het verhaal begint als Jezus binnenkomt in Jeruzalem. Op een ezel, maar toegejuicht als een
koning.

