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Pasen 2019 – Paasvesper met teksten van Huub Oosterhuis 

 

Muziek: Cantate ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ – Joh. Seb. Bach (1685-1750) 

 

Tekst I 

 

 
>> 
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Muziek: Were you there when they crucified my Lord? – Was jij erbij toen mijn Heer werd    

    gekruisigd? – Gezongen door Johnny Cash 

 

Gedicht: Hij droeg onze smerten – Jacob Revius – (1586-1658) 

 

 T’en zijn de Joden niet, Heer Jesu! Die u kruisten, 

 Noch die verraderlijk u togen voort gericht, 

 Noch die versmadelijk u spogen int gezicht, 

 Noch die u knevelden, en stieten u vol puisten; 

 

 T’en zijn de krijgs-lui niet die met haar felle vuisten 

 Den rietstok hebben of den hamer opgelicht, 

 Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, 

 Of over uwen rok tzaam dobbelden en tuisten: 

 

 Ik bent, o Heer, die u dit heb gedaan, 

 Ik ben den zwaren boom die u had overlaên, 

 Ik ben de taaie streng daarmee gij ginkt gebonden, 

 De nagel, en de speer, de gesel die u sloeg, 

 De bloed-bedropen kroon die uwen schedel droeg: 

 Want dit is al geschied, eilaas, om mijne zonden. 
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Tekst II 
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Muziek: Uit de Mattheus Passion: Wir setzen uns mit Tränen nieder – Joh. Seb. Bach (1685-1750)

  

 
Wir setzen uns mit Tränen nieder   In tranen zetten wij ons neer 

und rufen dir im Grabe zu:    en roepen U in het graf toe: 

Ruhe sanfte, sanfte ruh!    Rust in vrede, rust zacht. 

Ruht, ihr ausgesognen Glieder!   Rust nu, uitgeputte ledematen. 

Euer Grab und Leichenstein    Uw graf en uw grafsteen 

soll dem ängstlichen Gewissen   zullen voor het angstige geweten 

ein bequemes Ruhekissen    een aangenaam hoofdkussen 

und der Seelen Ruhstadt sein.   en rustplaats voor de ziel zijn. 

Höchts vergnügt schlummern da die Augen ein. Vergenoegd sluimeren de ogen toe. 

Wir setzen uns mit Tränen nieder   In tranen zetten wij ons neer 

und rufen dir im Grabe zu:    en roepen U in het graf toe: 

Ruhe sanfte, sanfte ruh!    Rust in vrede, rust zacht! 
 
 
We steken de paaskaars aan. 
 
 
Evangelie: Matteüs 28 : 1-6, volgens de Naardense Bijbel 
 
 Laat op de sabbat, 
 in het oplichten van de eerste 
 van de sabbatsweek, 
 komt Maria Magdalena 
 en ook de andere Maria, 
 om de begraafplaats te aanschouwen. 
 En zie, er geschiedt een groot beven. 
 Want een engel van de Heer 
 daalt neer uit de hemel, 
 komt naderbij, wentelt de steen weg 
 en gaat er bovenop zitten. 
 Zijn aanzien is als een bliksem, 
 en zijn kleding wit als sneeuw. 
 Van vrees voor hem 
 beven de bewakers 
 en worden ze als doden. 
 Maar ten antwoord zegt de engel 
 tot de vrouwen: weest gij 
 niet bevreesd; ik weet immers 
 dat ge Jezus zoekt, 
 de gekruisigde; 
 hij is niet hier, want hij is 
 opgewekt, 
 zoals hij heeft gezegd; 
 komt, ziet de plek 
 waar hij heeft gelegen. 
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Tekst III 

 
>> 
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Muziek: Licht dat ons aanstoot in de morgen… - Huub Oosterhuis 
 
 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
 voort ijdig licht waarin wij staan  
 koud, één voor één en ongeborgen, 
 Licht overdek mij, vuur mij aan. 
 Dat ik niet uitval, dat wij allen 
 zo zwaar en droevig als wij zijn 
 niet uit elkaars genade vallen 
 en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
 aanhoudend licht dat overwint. 
 Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
 draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
 Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
 of ergens al de wereld daagt 
 waar mensen waardig leven mogen 
 en elk zijn naam in vrede draagt. 
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 Alles zal zwichten en verwaaien 
 wat op het licht niet is geijkt. 
 Taal zal alleen verwoest ing zaaien 
 en van ons doen geen daad beklijft. 
 Veelstemmig licht, om aan te horen 
 zolang ons hart nog slagen geeft. 
 Liefste der mensen, eerstgeboren, 
 licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Tekst IV 

 
>> 
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Muziek: O vlam van Pasen, steek ons aan – A.F. Troost 
 
O vlam van Pasen, steek ons aan,   De Vader laat niet in het graf 
de Heer is waarlijk opgestaan!   Zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 
De Zoon, voor wie het duister zwicht,  Hij t ilt het uit de kille grond – 
de Zoon is als de zon, zo licht!   en loopt als vuur de wereld rond. 
 
De oude nacht voorgoed gedood,   Ziehier het licht van lange duur, 
de toekomst kleurt de morgen rood;  ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
ziehier hoe God vergevend is   o vlam van Pasen, steek ons aan – 
en hoe zijn liefde levend is.    De Heer is waarlijk opgestaan! 
 
 
Lezing: Openbaring 21 : 1-5, volgens de Naardense Bijbel 
 
 En ik zag een nieuwe hemel 
 en een nieuwe aarde, 
 want de eerste hemel en de eerste aarde 
 waren voorbijgegaan, 
 en de zee was niet meer. 
 En ik zag de heilige stad, 
 het nieuwe Jeruzalem, 
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 neerdalen vanuit de hemel bij God, 
 toebereid als een bruid 
 die zich voor haar man heeft getooid. 
 En ik hoorde een grote stem 
 vanuit de troon zeggen: 
 zie, 
 de tent van God is bij de mensen, 
 en hij zal bij hen wonen 
 en zij zullen zijn volk zijn 
 en God zelf zal bij hen zijn; 
 en iedere traan zal hij uit hun ogen afwissen; 
 en de dood is niet meer, 
 noch rouw noch geschreeuw 
 nog moeite: 
 de eerste dingen zijn voorbijgegaan! 
 En die op de troon zat zei: 
 zie, ik maak alle dingen nieuw! 
 En hij zegt: 
 schrijf: 
 deze woorden zijn betrouwbaar 
 en waaracht ig! 
 
   
Muziek: Dan zal ik leven – Huub Oosterhuis, gezongen door Trijntje O. 


