


Programma  Paaszangavond 
1 april 2023 

Hervormde Kerk te Bruchem 
Aanvang: 19.30 uur 

 
Samenzang: Leer mij o Heer, Uw lijden recht betrachten (OTH 123) 
1 Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o Liefde, die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar woudt lijden! 
 

2 ’k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen. 
 

3 Daar G’ U voor mij hebt in de dood gegeven, 
hoe zou ik dan naar mijne wil nog leven? 
Zou ’k U, o Heer, Die voor mijn schuld woudt lijden, 
mijn hart niet wijden? 
 

Welkom door Peterke van Honk 
 

Gebed door ds. Voets 
 

Sursum Corda: Lord, I stretch my hands (J Althouse) 
Vertaling: Heer, ik strek mijn handen naar U uit; er is geen andere hulp 
die ik ken. Als U mij helemaal alleen laat, waar zal ik dan heengaan? O 
Heer, ik geef mijn ziel aan U; ik zoek uw zorg en liefde. Geen andere 
zegeningen heb ik nodig dan die van U van hierboven. Heer, ik vraag U 
mij geloof te geven en mij te helpen begrijpen. En Heer, wanneer ik dit 
leven zal verlaten, houd mij gewoon in Uw hand. 
 

Sursum Corda: Passie-cantate ’Lam Gods’ uit het Oratorium 
‘Van Liefde  Ongekend’ van Johan Bredewout 
 

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. 



Declamatie 
 

Samenzang: Gezalfde  
Het is van belang dat u bij het zingen van dit lied goed op de dirigent let! 
Heer, wij zingen en belijden, dat Gij Gods gezalfde zijt. 
[tussenspel] 
Dat een ieder wordt behouden, die Uw Naam oprecht belijdt. 
[tussenspel] 
Door de Vader ons gegeven, hebt Gij woorden vol van leven.  
[tussenspel] 
Heer, ach waar toch anders heen? Gij kunt redden, Gij alleen! 
 

Declamatie 
 

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

Declamatie 
 

Samenzang: Nabij 
Ik wil, Heer, bij U blijven, laat mij toch met U gaan. 
In deze donk’re uren van lijden, naast U staan. 
O, Herder, neem mij mede, in ’t uur van angst en pijn. 
Vervul mijn groot verlangen, een vriend in nood te zijn. 
 

Declamatie 
 

Orgelsolo: Nu valt de nacht 
 

Slaap gerust 
Het waken zal niet baten, rust in deze nacht. Uw Herder zal niet slapen, 
houdt over u de wacht. Nu is het uur gekomen: de macht der duisternis, 
komt over Hem die Leven en Licht der wereld is. 
 

Declamatie 
 
 

 



Trouw 
Veracht onder de mensen, een man van smart en smaad, verlaten door Zijn 
vrienden, gevangen door verraad. Het Lam, dat zonder klagen, nog voor 
Zijn vrienden pleit, en trouw de weg wil volgen, die naar het einde leidt. 
 

Declamatie 
 

Solo door Rianne en Janneke: Ontferm U, Heer 
Ontferm U Heer, ontferm U, ontferm U Heer, aanschouw mijn tranen. 
Ontferm U Heer, ontferm U, ontferm U Heer, Uw trouw is groter dan mijn 
schuld. Ontferm U Heer, ontferm U, ontferm U Heer.  
En neem mij op in Uw erbarmen. Ontferm U Heer, ontferm U, ontferm U 
Heer, ontferm U Heer. 
 

Declamatie 
 

Samenzang: Lam Gods dat zo onschuldig 
1.Lam Gods, dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig, 
aan 't schand’lijk kruishout lijdt, verdienden niet mijn zonden  
die striemen en die wonden? Ja, ‘k weet, dat Gij onschuldig zijt! 
 

4. O  Godslam,  nooit  volprezen, leer mij de zonde vrezen, 
waarvoor Gij stierf aan ’t kruis! Deel mij Uw zaal’ge vrede, 
ja, deel m’Uw hemel mede en leid mij eens in t’ Vaderhuis. 
 

Declamatie 
 

Hij maakt de blinden ziende 
Refrein: 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. 
Refrein: 
 

Declamatie 
 

 
 



Samenzang: Jezus Koning van mijn leven  
Het is van belang dat u bij het zingen van dit lied goed op de 
dirigent let!  
Jezus, Koning van mijn leven, ik aanbid Uw majesteit.  
[tussenspel] 
Gij hebt alles ons gegeven, Die de bron van leven zijt. Jezus, Koning van de 
wereld, krijgt op aarde alle macht. Wat uit zwakheid wordt geboren, toont 
een Goddelijke kracht. 
 

Instrumentaal intermezzo: Als ik het wond’re kruis aanschouw 
 

Declamatie 
 

Agnus Dei 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Dona nobis pacem. 
Vertaling: Lam Gods dat de zonden der wereld op Zich neemt, ontferm 
U over ons, geef ons vrede 
 

Declamatie 
 

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. Kyrië eleison, ontferm U Heer. 
 

Hij komt als Godsgezant zij zingen tot Zijn eer, een palmtak in de hand, 
Hosanna voor de Heer. 
Dan klinkt een stem, de mensenzee, 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. Kyrië eleison, ontferm U Heer. 
 

Op aard geen haard of huis, Hij eindigt aan het kruid. Die al Zijn liefde gaf, ligt in 
geschonken graf. En in Zijn plaats in ’t Hemels hof, mag ik straks zingen tot Zijn 
lof. Bevrijd mag ik nu gaan, in de verwondering, en met de anderen saam, U 
prijzen als ik zing! O wonder van Barmhartigheid, dat U voor mij op aarde kwam! 
Kyrië eleison, ontferm U Heer. 
 



Stilte 
 

Sursum Corda: King all glorious (G.M. Vail en C. Wesley) 
Vertaling: Verheug u, de Heer is Koning! Aanbid uw Heer en Koning! 
Stervelingen dank, dank en zing en zegevier voor eeuwig. De Heer is 
Koning! De Heer is Koning! Jezus, de Redder regeert, de God van 
waarheid en liefde. Toen Hij de aardse vlekken had schoongewassen 
nam Hij op zijn zetel daarboven plaats. 
Refrein: 
Glorierijke Koning! Almachtige Heer der heerscharen. Gij zijt 
geopenbaard in overwinning. Verheven boven de gehele wereld. 
Glorierijke Koning! 2x 
 

Jezus, de Redder regeert, aanbid Uw Heer en Koning 2x. Begroet gij de 
Heer en Koning 2x. Verheugt u, de Heer is Koning. Aanbid uw Heer en 
Koning! Stervelingen dank, dank en zing en zegevier voor eeuwig. De 
Heer is Koning!2x Verheven boven de gehele wereld zijt Gij 
geopenbaard in overwinning. Glorierijke Koning! Almachtige Heer der 
heerscharen. Kroon Hem met vele kronen, het Lam op Zijn troon. Hoor 
hoe de hemelse lofzang alle andere muziek behalve zichzelf overstemt. 
Waak op, mijn ziel, en zing van Hem, Die voor u stierf en begroet Hem 
als uw ongeëvenaarde Koning alle eeuwigheden door. Amen. 
 

Dankwoord door Peterke van Honk 
 

Sluiting door ds. Voets 
 

Samenzang: U zij de glorie 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
Refrein: U zij de glorie, opgestane Heer! 
        U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind, 
en zegt telkenkere, Christus overwint! 
Refrein: 



Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? 
In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
Refrein: 

 
 
 
 

 
Bij de uitgang is er een collecte of u  
kunt gebruik maken van de QR code hiernaast!  
Of u kunt wat overmaken op onze 
bankrekening:  
NL94RABO0374357447 
 

Uw gift is van harte welkom! 
 

 
U/ jij wordt van harte uitgenodigd om na afloop 
een kopje koffie/ thee of fris te komen drinken  

in Eben-Haëzer 
 

Hebt u genoten van deze avond en lijkt het u fijn om met ons 
mee te zingen?  

Dan bent u van harte welkom op onze repetitieavonden!  
Op de woensdagavond vanaf 19.45 uur  

in Eben-Haëzer 
 
Wilt u ons jaarlijks ondersteunen, dan kunt u donateur van ons 

koor worden. 
Meer informatie: Peterke van Honk 06-48807346



Gedicht 
 

Pasen is: opnieuw beginnen. 
’t Oude is voorbijgegaan! 

Elke dag aan waarde winnen. 
want de Heer is opgestaan! 

 
Pasen is: je handen heffen 
naar een open hemelpoort. 

Opstaan in een blij beseffen, 
dat de nieuwe morgen gloort! 

 
Pasen maakt van sterven: Leven. 

Hij, die zelf zijn graf ontsloot. 
heeft de duisternis verdreven; 
overwon de macht der dood. 

 
Pasen is: nog even wachten 
op een blij ontmoetingsfeest; 
al Gods kinderen eendrachtig 

rond de Vader, Zoon en Geest. 
 

Pasen dat is: openspringen 
Als een rijpe korrel graan. 

Pasen dat is: juichend zingen 
Dat de Heer is opgestaan! 

 
Jelly Verwaal 

uit: “Leven van dag tot dag”.  







 


