Programmaboekje
Muzikaal op weg naar Pasen…

Met medewerking van:

Kinderkoor ‘Klein Vogelijn’ uit Leerbroek o.l.v. Heleen Aalvanger

Harm van Zwienen,
orgel

Hilda de Rijke,
dwarsfluit

Marina de Rijke,
zang

Gerrie Müller,
piano

Opening door dhr. A.M. de Rijke
Samenzang: Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten
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!
Och, als ik, Heer, om mijne zonden beve,
Dat dan Uw kruis mij weder ruste geve;
Dat kruis zij dan mijn vreed’ en vreugde tevens,
O God mijns levens!
Instrumentaal: Adagio Cantabile (L. van Beethoven)
Solozang: Via Dolorosa
Kinderkoor: Alzo lief had God de wereld
Kinderkoor en solozang: Mijn verlosser hangt aan ’t kruis
Samenzang: 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!
Solozang: Het is volbracht

Samenzang: Psalm 22 : 1
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.

PAUZE
Instrumentaal: Flute Arioso (J.S. Bach)
Samenzang: Christus onze Heer verrees
Christus, onze Heer, verrees, Halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees, Halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, Halleluja!
bracht ons in Gods vrijheid thuis, Halleluja!
Prijst nu Christus in ons lied, Halleluja!
die in heerlijkheid gebied, Halleluja!
die aanvaardde kruis en graf, Halleluja!
dat Hij zondaars ’t leven gaf, Halleluja!
Maar Zijn lijden en Zijn strijd, Halleluja!
heeft verzoening ons bereid, Halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer, Halleluja!
Eng’len juub’len Hem ter eer, Halleluja!
Kinderkoor en solozang: De Heer is waarlijk opgestaan
Kinderkoor: Daar juicht een toon

Solozang: De steppe zal bloeien (H. Oosterhuis / A. Oomen)
Instrumentaal: Andante Cabile (J. Haydn)
Kinderkoor en solo: Genade groot
Kinderkoor: Jezus is Koning over de aarde
Sluiting door dhr. A.M. de Rijke
Samenzang: U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daalde d’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 in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer!

