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Programma muziekuur 
 ‘Op weg naar Pasen’ 

 
orgel:  Sander Meijer 
piano:  Reinate Meijer 
viool:  Haejin Park 
dwarsfluit: Salomé Meijer 
solozang: Jacolien Meijer 
zangers: Mirjam van Gent 
  Annelien Piet 
  Mariëlle Piet 
meditatie: ds. W.J. van Gent 
techniek: Jan-Willem Meijer 
 

 
1. Opening en welkom  

 
2. Gebed 

 
3. Zingen psalm 22: 1 en 6  
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 
En brullend klaag in d' angsten die ik lij', 
Dus fel geslagen? 
't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 
Gij antwoordt niet;  
't Zij ik des nachts moog' kermen. 
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 
In mijn verdriet. 
 
Wees dan mijn hulp; houd U niet ver van mij; 
Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij; 
'k Heb buiten U, daar ik zo bitter lij', 
Geen hulp te wachten. 
Een stierenheir uit Bazan, sterk van krachten, 
En fel verwoed,  
Omringt m' aan alle zijden; 
Mijn God, hoe zwaar, hoe smart'lijk valt dit lijden 
Voor mijn gemoed! 
 
4. Solozang: ‘Als alles duister is…’  
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 
5. Piano, dwarsfluit en zang: ‘Via Dolorosa’  
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  
verdrongen zich de mensen in de straat. 
Daar staarden ze Hem na: 
de Man die sterven moest op Golgotha. 
 

Refrein 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, 
ging de Christus, onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart,  
is Hij gegaan, 
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 
 
Er kwam bloed uit al Zijn wonden,  
uit de striemen op Zijn rug, 
uit de kroon van doornen om Zijn hoofd geklemd. 
En Hij droeg met elke stap 
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”. 
Refrein 
 
Zijn kruis werd een troon, Zijn bloed wast ons schoon 
en het stroomt door het hart van Jeruzalem. 
Refrein 
 
6. Declamatie 
Zie toch de mens, zie toch eens naar Zijn voeten, 
zie naar Zijn handen, gruwelijk verwond, 
zie hoe soldaten Hem al lachend groeten 
zie naar Zijn bloed dat afdruipt naar de grond. 
Zie naar Zijn ogen, die de Vader zoeken 
en Hem niet vinden in die barre nood. 
Zie hoe Zijn haters Hem luidkeels vervloeken, 
zie hoe Hij langzaam wegglijdt in de dood. 
 
Is dit Uw Vorst, o volk, is dat uw Koning? 
Dit de Messias Die u hebt verwacht? 
Zijn kleed; wat windsels, en een graf Zijn woning, 
en wat Romeinen als Zijn erewacht. 
Zie toch de mens: een dode, een verachte, 
geweerd en uit het leven weggedaan; 
als zaad dat in de aarde ligt te wachten 
tot het verrijzen zal als bloeiend graan. 
 
7. Verzoeknummers orgelimprovisatie 
 
8. Korte meditatie 
 Johannes 19: 14-20 
 
9. Orgel en viool: ‘Erbarme Dich!’ 
 (Mattheüs Passion) 
 
Erbarme Dich, mein Gott,  
um meiner Zähren willen!  
Schaue hier,  
Herz und Auge weint vor Dir bitterlich. 
 
Vertaling: 
Erbarm U, o mijn God,  
omwille van mijn tranen!  
Wil mij aanschouwen,  
hoe bitter hart en oog weent om U.  
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10. Declamatie 
Diep, o God, voor U gebogen, 
schuldig voor Uw hoog gericht, 
vloeien tranen uit onz' ogen, 
kleurt de schaamte ons gezicht. 
Maar, geloofd zij Uw genâ: 
Jezus sterft op Golgotha! 
Voor een wereld, diep verloren, 
geeft U Uwe Eengeboren'. 
 
Om van schuld ons te bevrijden, 
stierf Uw Zoon de wreedste dood. 
Laat wie zich aan Hem wil wijden, 
houden wat Zijn Woord gebood. 
Geef als zonde ons omringt, 
Jezus, dat Uw liefd' ons dringt, 
om altijd voor U te leven, 
Die Zich aan ons hebt gegeven! 
 
Jezus, Uw verzoenend sterven 
blijft het rustpunt van ons hart. 
Als wij alles, alles derven, 
staat uw liefd' ons bij in smart. 
Als ik eenmaal sterven moet 
en de angst mij beven doet,  
laat Uw bloed mijn hoop dan wekken 
en mijn schuld voor God bedekken. 
 
Vader, vol van mededogen, 
zie ons arme zondaars aan. 
Sla op ons Uw vriend'lijk' ogen. 
Jezus heeft aan ’t kruis voldaan, 
waar Hij hing met schuld belaân. 
God neemt ons als zondaars aan. 
't Zelfde recht, dat Hem deed sterven, 
doet ons 't eeuwig leven ervan. 
 
11. Piano, dwarsfluit en zang:  

‘Als ik in gedachten sta’ 
Als ik in gedachten sta 
bij het kruis van Golgotha, 
als ik hoor wat Jezus sprak, 
voor Zijn oog aan 't kruishout brak, 
 
Hoe nog stervende Zijn mond 
troost voor vriend en moeder vond, 
weet ik: ‘Hij vergeet ons niet, 
schoon Hij stervend ons verliet.’ 
 
Hoor ik dan, hoe Jezus bad 
voor wie Hem gekruisigd had, 
'k weet dan: ‘Bij de Heiland is 
ook voor mij vergiffenis.’ 
 
 

Zie ik, hoe genâ ontving, 
die met Hem aan 't kruishout hing, 
dan bid ik, aan Hem gelijk, 
‘Heer’, gedenk mij in Uw rijk!’ 
 
Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat 
Hem Zijn God verlaten had, 
'k weet dan: ‘Ik ben nooit alleen, 
God is altijd om mij heen.’ 
 
Hoor ik, hoe Hij riep: ‘Mij dorst’, 
dan roep ik: ‘O Levensvorst, 
U nam Zelf de bitt’re dronk, 
die aan ons verzoening schonk!’ 
 
Op zijn kreet: ‘Het is volbracht’, 
antwoordt mijn aanbidding zacht: 
‘Jezus, ook voor mij verwierf 
U verlossing, toen U stierf.’ 
 
Hoor ik, hoe het laatst van al 
Hij Zijn geest aan God beval, 
weet ik ook mijn geest en lot 
in de handen van mijn God. 
 
12. Piano, dwarsfluit en zang:  

‘Jezus leven van mijn leven’ 
Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijne dood, 
die voor mij U hebt gegeven, 
in de bangste zielennood, 
opdat ik niet hoop'loos sterven, 
maar Uw heerlijkheid zou erven, 
duizend, duizendmaal, o Heer’, 
zij U daarvoor dank en eer! 
 
Gij, o Jezus, hebt gedragen 
lasteringen, spot en hoon, 
zijt gebonden en geslagen, 
Gij, des Vaders eigen Zoon, 
om van schuld en eeuwig lijden 
mij, verloor'ne, te bevrijden, 
duizend, duizendmaal, o Heer’, 
zij U daarvoor dank en eer! 
 
Heer’, Verzoener van mijn zonden, 
Heiland, die mij hebt gezocht, 
die mijn boeien hebt ontbonden, 
en voor God mij vrijgekocht, 
ik, onrein in schuld verloren, 
ben opnieuw in U geboren: 
duizend, duizendmaal, o Heer’, 
zij U daarvoor dank en eer! 
 
13. Verzoeknummers zang en instrumenten 
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14. Sluiting 
 
15. Samenzang in de kerk en thuis: 
  ‘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. 
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 Heeren, 
blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer’! 
U zij de victorie, nu en immermeer! 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen 
is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer’! 
U zij de victorie, nu en immermeer! 

 
 
  




