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Zaterdag 3 april   
Aanvang 19.00 uur 

 
M.m.v. Cantatecollectief “Eeuwiges Feuer” 

o.l.v. Geke Bruining (opname) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muziek J.S. Bach: “Gleich wie der Regen und Schnee  

vom Himmel fällt” (BWV 18) 
 

Voorganger: ds T.G. van der Linden 
Ouderling: Jet Twijnstra 
Organist: Eeuwe Zijlstra 

Lector: Corina van der Meulen 
Voorzanger: Trudy Baard 

 
VOORBEREIDING 
Orgelspel (J.S. Bach) 
 
Aanvangslied 653: 1, 5 en 7  
(muziek J.S. Bach: ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’) 
 
 U kennen, uit en tot U leven, 
 Verborgene die bij ons zijt, 
 zolang ons ‘t aanzijn is gegeven, 
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 de aarde en de aardse tijd, 
 o Christus, die voor ons begin 
 en einde zijt, der wereld zin! 
  
 Gij zijt de wijnstok van het leven, 
 in duizend ranken uitgebreid, 
 het leven, ons in U gegeven, 
 draagt goede vruchten op zijn tijd. 
 Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
 doorstroom ons met uw hartenbloed. 
 
 O Christus, ons van God gegeven, 
 Gij tot in alle eeuwigheid 
 de weg, de waarheid en het leven, 
 Gij zijt de zin van alle tijd. 
 Vervul van dit geheimenis 
 uw kerk die in de wereld is. 
 
Stilte 
Duolied: ‘Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht?’  
 
 Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht? 
 Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood! 
 Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan! 
 Licht van Christus! 
 
Binnenbrengen nieuwe Paaskaars  
 
v. Lofzegging op het licht 
Lied: ‘Licht ontstoken aan het donker’, 600: 3 en 5 
 
3. Licht, aan liefde aangestoken,  
licht, dat door het donker brandt,  
licht, jij lieve lentebode,  
zet de nacht in vuur en vlam!  

5. Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien,  
ga ons voor van hand tot hand!  

 
Votum en groet 
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Lied: 909 (setting J.S. Bach, ‘Was Gott tut, das is wohlgetan’)  
 
 Wat God doet, dat is welgedaan, 
 zijn wil is wijs en heilig. 
 ‘k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 
 die hand geleidt mij veilig. 
 In nood is mij / zijn trouw nabij. 
 Ja Hij, de Heer der Heren, 
 blijft eeuwig wijs regeren. 
 
 Wat God doet, dat is welgedaan. 
 Hij is mijn licht en leven. 
 Ik wil mijzelf van nu voortaan 
 blijmoedig aan Hem geven, 
 omdat ik weet / in vreugd en leed: 
 zijn vaderlijke ontferming 
 blijft eeuwig mijn bescherming. 
  
 Wat God doet, dat is welgedaan, 
 daar laat ik het bij blijven. 
 Al moet ik door de engten gaan 
 waar mij de dood zal drijven - 
 als God mij leidt / kan ik de tijd 
 van duisternis verdragen: 
 ik zal zijn licht zien dagen. 
 

VERHALEN VAN LICHT EN BEVRIJDING IN DE NACHT 
 
Gebed  
 
‘IN HET LICHT GESTELD’ - Genesis 1: 1-5  
Antwoordlied: Lied 513: 1 en 2 
 
God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 

 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord 
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‘MET HET LICHT OP WEG’ 
Exodus 14: 19-22 
 
Antwoordlied: Zingend Geloven I,1: 1 en 2 
 
 Toen Israel geboren is 
 en uit het huis der duisternis 
 geheven aan het levenslicht, 
 toen is de nacht voorgoed gezwicht 
 
 De zee die hen bedolven had 
 met al haar golven werd een pad, 
 waardoor zij gingen onverlet, 
 van dood en onverlaat gered. 
 
‘TOT HET LICHT GEROEPEN’ 
Jesaja 2: 2-5 
 
‘GOD ENKEL LICHT’ (Muziek) 
Sinfonia cantate BWV 18 J.S. Bach 
en gezongen lezing Jesaja 55: 10-11 
‘Gleichwie der Regen – zoals regen en sneeuw…’ 
  
 (gezongen Jesaja tekst:) 
 Zoals de regen en de sneeuw 
 uit de hemel vallen 
 en daar niet ledig naar terugkeren, 
 maar de aarde bevochtigen 
 en haar vruchtbaar maken en laten gedijen 
 zodat er zaad is om te zaaien 
 en brood om te eten; 
 zo zal ook het woord zijn 
 dat uit mijn mond uitgaat; 
 het zal niet leeg naar mij terugkeren  
 maar doen wat mij behaagt  
 en volbrengen waartoe ik het zend. 
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DOOPGEDACHTENIS EN CREDO 
 
Lezing uit de Brieven: Romeinen 6: 3-5 
Het doopwater wordt in het doopvont gegoten 
 
Geloofsbelijdenis:  
 Goed is het zaad dat in de aarde valt. 
 Laat ons hart goede aarde zijn 
 en zaad en akker samen  
 veel vrucht dragen. 
 
v. De vrede van de Heer zij met u allen! 
Allen: Amen 
 
Inleiding vervolg Bachcantatie en gedicht bloemschikking 
 
Vervolg Bachcantate: aangevochten geloof! 
BWV 18, deel 3  
 
Recitatief en koor: 
(T) Mijn God, hier is mijn hart, 
ik open het voor u in Jezus’ naam, 
strooi uw zaad er maar in 
als in goede aarde. 
Mijn God, hier is mijn hart: 
laat het vrucht dragen, honderdvoudig. 
O Heer, Heer, help! 
O Heer, laat het lukken. 
(S) Wil uw geest en kracht 
bij het woord voegen; 
(allen) Verhoor ons, lieve God! 
  
(B) Voorkom, trouwe vader, voorkom dat het bedrog van de duivel mij of 
welke christen dan ook misleidt. Hij is er helemaal op gericht ons van uw 
woord te beroven en daarmee ook van alle zaligheid. (S) Wil de Satan onder 
onze voeten vertrappen; 
(allen) Verhoor ons, lieve God! 
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(T) Ach, velen verloochenen het woord en het geloof /en vallen af als rot 
fruit wanneer ze vervolging moeten ondergaan. Dan storten ze in eeuwig 
harteleed door een tijdelijke pijn te vermijden. 
  
(S) En wil ons voor de gruwelijke moord van de Turk en de paus, en voor 
hun godslasteringen, hun geraas en getier vaderlijk behoeden; Verhoor ons, 
lieve God! (B) Een ander zorgt alleen voor zijn buik; intussen wordt de ziel 
geheel vergeten.  Ook de Mammon heeft het hart van velen in bezit 
genomen. Zo kan het woord geen kracht krijgen. En hoeveel zielen houdt de 
wellust niet gevangen? Zo verleidt de wereld hen! De wereld, die zij 
verkiezen boven de hemel, waardoor ze van de hemel afdwalen! (S) Wil alle 
dwalenden en misleiden terugbrengen; (allen) Verhoor ons, lieve God! 

 
 
HET OPSTANDINGSEVANGELIE 
 
Lezing Marcus 16: 1-7 
 
Slot Bachcantate:  
‘De schat van mijn ziel is het woord van God’ 
BWV 18, deel 4 en 5 
 
4. Arie (Sopraan) 
De schat van mijn ziel is het woord van God, 
daarbuiten zijn alle schatten  
als netten die de wereld en de Satan  
boosaardig spannen om zielen te betoveren. 
Weg met al die schatten, weg, weg!  
De schat van mijn ziel is het woord van God. 
  
5. Koraal 
Ik bid u Heer, uit de grond van mijn hart, 
neem uw heilige woord niet weg van mijn mond; dan zullen  
mijn zonden en mijn schuld mij niet beschamen, 
want op uw genade stel ik al mijn vertrouwen. 
Wie zich daarop maar verlaat, zal de dood niet zien. 
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Gebeden 
Voorbeden, met (4x) gezongen acclamatie 367j: 
 Heer, hoor ons roepen 
 en schenk ons uw genade. 

 
Onze Vader, gezongen:  
Lied 370 (setting J.S. Bach, ‘Vater unser im Himmelreich‘) 
 
 Vader, die woont in hemels licht, 
 - uw rijk geeft liefde een gezicht 
 uw naam is waard de hoogste eer! 
 Wij bidden om een ommekeer: 
 wek doden op, maak armen rijk, 
 laat komen, Heer, uw koninkrijk. 
 
 Uw wil geschiede, goede God, 
 laat ons niet over aan ons lot, 
 bewaar de aarde voor de dood 
 en geef van dag tot dag ons brood. 
 Vergeef als wij: laat uw geduld 
 steeds groter zijn dan onze schuld. 
 
 Leid ons niet in verzoeking, Heer, 
 verlos ons, maak ons meer en meer 
 tot mensen aan uw beeld gelijk - 
 want U behoort het koninkrijk, 
 de kracht, de hoogste heerlijkheid 
 nu en in alle eeuwigheid. 
 
Opmaat tot de zegen 
v. ‘Zend u Geest als een vuur, als een stem in ons midden’. 
Dat is het gebed aan het slot van alle verzen. 
Onze opmaat tot het ontvangen van de zegen: 
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Paaslied: Lied 632  
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven 
(Melodie Lobe den Herrn, J.S. Bach) 
 
Dit is de dag die de Heer heeft 
gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, 
verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht 
heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
Waren wij dood door de zonde, 
verminkt en verloren, 
doven van harte, 
verhard om zijn woord niet te horen, 
Hij is zo groot, 
Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
 
Nu zend uw Geest, als een vuur, 
als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte 
elkander verstaan en beminnen 
en zo voortaan 
eren uw heilige naam 
en U in waarheid aanbidden. 
 
Zegen 
 
Orgelspel (J.S. Bach) 


