
Mannenensemble Maranatha  

Als ik in gedachten sta
Tekst: J. van der Waals  
Muziek/bewerking: J.P. Teeuw 

1. Als ik in gedachten sta, 
bij het kruis van Golgotha  
Als ik hoor hoe Jezus sprak, 
voor zijn oog aan 't kruishout brak. 
 
4. Hoor ik hoe Hij klaagde, dat 
Hem zijn God verlaten had.  
'k Weet dan, wat mij ook ontval.
God mij nooit verlaten zal.  
 
5. Op Zijn kreet: 'Het is volbracht',
antwoord mijn aanbidding zacht.  
Jezus, ook voor mij verwierf, Gij
verlossing toen Gij stierf.  
 



Tekst: C.S. Adema van Scheltema  
Muziek/bewerking: Everhard Zwart 

1 ’t Is middernacht en in den hof, 
Buigt, tot den dood bedroefd, in ’t stof 
De Levensvorst; in Zijn gebeên 
Doorworstelt Hij zijn strijd alleen. 
 
2 ’t Is middernacht, maar hoe Hij lijd’, 
Zijn jong’ren slapen bij dien strijd; 
En derven, afgemat in rouw, 
Den aanblik op des Meesters trouw. 
 
3 ’t Is middernacht, maar Jezus waakt, 
En ’t zielelijden, dat Hij smaakt, 
Bant uit Zijn hart de bede niet: 
„Mijn Vader, dat uw wil geschied’”. 
 
4 ’t Is middernacht, en ’t vaderhart 
Sterkt en verstaat de man van smart 
Die ’t enig lijden, dat Hij torst 
Ten eind doorstrijdt als levensvorst. 

't is Middernacht en in de hof  



Tekst: P. Gerhardt  
Muziek/bewerking: H.L. Hassler en H. Koning 

1. O Haupt voll Blut und Wunden, 
Voll Schmerz und voller Hohn, 
O Haupt, zum Spott gebunden 
Mit einer Dornenkron', 
O Haupt, sonst schön gezieret 
Mit höchster Ehr' und Zier, 
Jetzt aber höchst schimpfieret: 
Gegrüßet sei'st du mir! 
 
2. Du edles Angesichte, 
Davor sonst schrickt und scheut 
Das große Weltgewichte, 
Wie bist du so bespeit! 
Wie bist du so erbleichet! 
Wer hat dein Augenlicht, 
Dem sonst kein Licht nicht gleichet, 
So schändlich zugericht't? 

O Haupt voll Blut und Wunden  



Het is volbracht
Tekst: M. Mans  
Muziek/bewerking: M. Mans 

Het is volbracht door Hem, 
Koning van Bethlehem.  
Hij heeft Zijn leven, 
voor ons gegeven.  
Zing voor die Koning, 
Hallelujah, 
breng Hem de glorie, 
Hallelujah.  
Het is volbracht. 



Christelijk koor Tehillah  

In de bovenzaal  
Tekst: Henriëtte Maaijen  
Muziek/bewerking: Kirk Dearman en André van Vliet  

Jezus brak voor mij het brood en sprak daarbij: 
"Doe dit steeds opnieuw ter gedachtenis 
aan dit maal met Mij. 
Want zoals dit brood voor u gebroken is, 
zo zal Mijn lichaam, tot schuldvergiffenis, 
straks gebroken zijn." 
 
Toen schonk Hij voor mij de wijn uit en Hij zei: 
"Neem deze beker aan als getuigenis 
van ’t verbond met Mij. 
Drink hier allen uit. Bedenk dat zeker is 
dat Mijn vergoten bloed u tot lafenis 
en behoud zal zijn. 
 
Eet het brood met Mij en drink de wijn met Mij. 
Doe dit steeds opnieuw ter gedachtenis 
aan dit maal met Mij. 
Doe dit tot Mijn rijk, Mijn rijk volmaakt
gekomen is, en deze wijn van nieuwe betekenis 
bron van vreugd’ zal zijn." 



Leid mij naar Golgotha
Tekst: Jennie E. Hussey   
(vertaling: Margreeth Ras-van Sloten) 
Muziek/bewerking: Mary McDonald 

Koning en Heer, ik eer Uw kroon, 
U bent de glorie waard. 
Als ik vergeet Uw doornenkroon; 
leid mij naar Golgotha. 
Toon mij het graf waar men die nacht 
Uw lichaam achterliet. 
Waar eng’len schitt’rend vol van pracht, 
waakten terwijl U sliep. 
 
Als ik vergeet Getsémané; 
Als ik vergeet Uw pijn en leed; 
Als ik vergeet van Uw genâ, 
Leid mij naar Golgotha. 
 
Laat mij, als eens Maria kwam, nederig tot U gaan. 
Opdat ik zie het lege graf; leid mij naar Golgotha. 
Geef dat ik zelf mijn kruis opneem, achter U aan wil gaan. 
Dwars door de dood en ’t lijden heen, 
U bent mij voorgegaan.  
 
Als ik vergeet Getsémané; 
Als ik vergeet Uw pijn en leed; 
Als ik vergeet van Uw genâ, 
Leid mij naar Golgotha. 



Oster meditation  
Tekst: Jay Althouse   
(vertaling: Jörg van der Molen)  
Muziek/bewerking: Jay Althouse 

Jesus, Du mein Retter, Starbst am Kreuz für mich. 
Quelle meines Lebens, Gnade ewiglich. 
Frieden ohne Grenzen, komt o Gott von Dir. 
Liebe ohne Ende, Leben jetzt und hier. 
 
Herr, -Du mein God- unser Weg, den wir gingen
führte weg von Dir, 
doch Herr, -hilf uns neu- und vergib’ uns. Wir
bekennen uns zu Dir. 
 
Herr, ich wil Dir folgen, und was auch geschieht: 
Ich will weiter gehen. Höre mein Gebet: 
Führ’ mich aus dem Dunkel, Herr, mach Du mich rein, 
Mach mich frei von Sünde, Du nur kannst befrein. 
Herr, -Du mein God- unser Weg, den wir gingen
führte weg von Dir, 
doch Herr, -hilf uns neu- und vergib’ uns. Wir
bekennen uns zu Dir. 
 
Amen, Amen. Amen.



Hard geslagen, vastgenageld  
Tekst: Thomas Kelly   
(Ned. tekst: Harold ten Cate)  
Muziek/bewerking: Ronald Ijmker

Hard geslagen, vastgenageld; zie Hem, stervend aan een kruis. 
Hij, die onze straf wil dragen, door Zijn eigen volk verguisd.  
’t Is de lang verwachte Koning, Davids Zoon en Davids Heer.  
Hij, het Woord van God gekomen, geeft de geest en spreekt niet
meer.  
 
Droeg een mens ooit zoveel lijden, zag een ziel ooit zo’n
verdriet?  
Smalend spotte elke vijand, angstig vluchtte elke vriend.  
Hard geslagen door belagers – niemand nam het op voor Hem.  
Maar het hardst van alle slagen, kwam Gods oordeel neer op
Hem.  
 
Wie te licht denkt over zonde  en haar diepe ernst niet ziet,  
kijk naar Hem en zie verwonderd wat een vonnis zij verdient.  
Christus, het volmaakte Paaslam, droeg ons weerzinwekkend lot.  
Hij, die onze zonden wegnam, Hij verzoent ons weer met God.  
 
Hier vindt ons geloof een bedding,  onze hoop een vaste grond:  
Christus, rots van onze redding, die verloren zondaars vond.  
Alle lof, eer en aanbidding  voor zijn nooit volprezen naam!  
Wie zijn hoop op Jezus vestigt, leeft in hoop die nooit
beschaamt.



Muzikaal intermezzo

Erbarme Dich  
Mattheus-Passion BWV 244, J.S. Bach

Erbarme dich,
Mein Gott, 
Um meiner Zähren willen! 
Schaue hier, 
Herz und Auge weint vor dir bitterlich. 

Vertaling:

Ontferm U over mij, 
mijn God, 
vanwege mijn tranen. 
Zie toch, 
bedroefd huilt hart en oog wegens U. 



Mannenensemble Maranatha

Sanctus  
Tekst: traditioneel (naar Jesaja 6:3)  
Muziek/bewerking: A.F.H Verheij

Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dóminus Deus Sabaoth; 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus, qui venit in nómine Dómini. 
Hosanna in excelsis. 
 
Vertaling: 

Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 



Psalm 141
Tekst: David  
Muziek/bewerking: M. Zonnenberg 

1. U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken, 
snel mij te hulp en hoor mij aan, 
U roep ik, wil mij gadeslaan, 
laat mij uw bijstand niet ontbreken. 
 
2. Zo aan dood en graf prijsgegeven 
hef ik tot U mijn smachtend oog, 
ik schuil bij U: trek mij omhoog, 
verzamel weer mijn vege leven. 
 
3.Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen; 
Behoed de deuren van mijn mond, 
Opdat ik mij, tot genen stond, 
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen.  



Een toekomst vol van hoop  
Tekst: H. Maat  
Muziek/bewerking: A. Roest en H. Hoeve 

In de nacht van strijd en zorgen, 
kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet. 
U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.
 
U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.
 
U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.
 
U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.
 
U geeft een toekomst vol van hoop. 
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 



Christelijk koor Tehillah

Heer, Uw bloed dat reinigt mij
Tekst: Michael Christ  
Muziek/bewerking: Lennart Moree

Heer, Uw bloed dat reinigt mij, 
doet mij leven en maakt mij vrij. 
Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats 
in het offer dat U bracht. 
En U wast mij witter dan de sneeuw, 
dan de sneeuw. 
Heer Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. 



Worthy is the Lamb  
Muziek en Tekst: G.F. Händel  
Bewerking: Tom Parker/Cor de Haan  
(Openbaring 5: 12-14) 

Worthy is the Lamb that was slain, 
and has redeemed us to God by His blood.
To receive power, and riches, and wisdom, and
strength, and honor, and glory, and blessing. 
 
Blessing and honor, glory and power, be unto Him,
be unto him, that sits upon the throne, 
and unto the Lamb. 
 
King of Kings, and Lord op Lords, 
For ever, and ever, halleluja, halleluja. 

Worthy is the Lamb that was slain, 
and has redeemed us to God by His blood.
Amen. 



Because He lives (Amen)
Tekst en Muziek: Ed Cash / Matt Maher / Chris Tomlin /  
Daniel Carson / Gloria & Bill Gaither / Jason Ingram  
Bewerking: Daniel Semsen

I believe in the Son. I believe in the risen One. 
I believe I overcome by the power of His blood 
 
Amen, Amen. I'm alive, I'm alive because He lives. 
Amen, Amen. Let my song join the One that never ends,
because He lives 
 
I was dead in the grave. I was covered in sin and shame.
I heard mercy call my name; He rolled the stone away!
 
Amen, Amen! I'm alive, I'm alive because He lives. 
Amen, Amen! Let my song join the One that never ends.
 
Because He lives, I can face tomorrow.
Because He lives, every fear is gone.
I know He holds my life, my future in His hands.
 
Amen, Amen! I'm alive, I'm alive because He lives. 
Amen, Amen! Let my song join the one that never ends. 
 
Amen, Amen! I'm alive, I'm alive because He lives. 
Amen, Amen! Let my song join the one that never ends. 
Because He lives! 
Because He lives! 



Christelijk koor Tehillah & Mannenensemble Maranatha

King all Glorious
Tekst en Muziek: George M. Vail en Chas. Wesley 

Rejoice, the Lord is King! Your Lord and King adore! 
Mortals, give thanks, give thanks and sing, and triumph evermore. 
The Lord is King! Rejoice! The Lord is King! 
Jesus the Saviour reigns, The God of truth and love: 
When He had purged our stain, He took His seat above. 
Lift up your heart! Lift up your voice! The Lord is King! 
 
King all glorious, Lord of Hosts almighty,                              )
Thou art reveal'd in victory, O'er all the world ascended, )   
King all glorious! King all glorious!                                           )  
Thou art reveal'd in victory.                                                       )
 
Jesus the Saviour reigns, Your Lord and King adore.          )
Hail ye the Lord and King! Hail ye the Lord and King!        )   Koor
Jesus the Saviour reigns, Your King adore.                            )
 
Rejoice, the Lord is King!  Your Lord and King adore! 
Mortals, give thanks, give thanks and sing, and triumph evermore. 
The Lord is King! Rejoice! The Lord is King! King all glorious, 
O'er all the world ascended, Thou art reveal'd in victory.  
King all glorious, Lord of Hosts almighty! 
 
Crown Him with many crowns, The Lamb upon His throne; 
Hark! how the heav'nly anthem drowns all music but its own: 
Awake, my soul and sing of Him who died for thee,  
And hail Him as thy matchless King,                                      )                                   
Through all eternity. Amen.                                                      )

King all glorious, Lord of Hosts almighty!                            )
King all glorious, reign!                                                               )

Solo

Koor

Solo


