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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. 

Nieuwsbrief 
* Donderdag is de Hemelvaartsdienst in de Maranathakerk, 
aanvang: 9.30 uur.	  	  
* Voor de Pinkstermorgen in de openluchtdienst wordt er geoefend 
met het Pinksterkoor. De repetities zijn op de zaterdagen 16 mei 
(19-20u) en 23 mei (18.30-20.00u). 
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En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
 
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen. Amen.

- Collecten

- Slotlied: Gezang 434: 1, 2, 5 (staande)

1    Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
 Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
 Komt allen saam, 
 psalmzingt de heilige naam, 
 looft al wat ademt de Here. 

2    Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
 heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
 Hij die u leidt, 
 zodat uw hart zich verblijdt, 
 Hij heeft zijn woord u gegeven. 

5    Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
 christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
 Hart wees gerust, 
 Hij is uw licht en uw lust. 
 Alles wat ademt zegt: Amen. 

 - Zegen, waarna we zingen: U zij de glorie  (staande)
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- Vooraf zingen de WelcomeSingers 
  
- Welkom 

- Intochtslied: Psalm 22: 10, 11 

10    Want geenszins achtte mij de Heer gering,  
 die lag vernederd in vernedering.  
 Hij heeft mijn leven aan vernietiging  
 niet prijsgegeven!  
 Hij heeft zijn aanschijn over mij verheven  
 en op mijn woord, dat met geween en klagen  
 oprees tot Hem om zijne hulp te vragen,  
 heeft Hij gehoord!  

11    Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing:  
 laat mij vergelden al wat ik ontving.  
 Laat mij U loven in de grote kring  
 van die U vrezen!  
 Gij need'rig volk, gij zult gezeten wezen  
 aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen!  
 O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen,  
 die eeuwig zijn.  

- Stil gebed, votum en groet 

- Gebed voor gevangenen: gebed in bijzondere nood  

Heer God, grote ellende is over mij gekomen. 
Mijn zorgen  dreigen mij te overweldigen, ik zie geen uitweg meer. 
God, wees mij genadig en help mij, 
Sterk mij om te dragen wat U zendt 
Laat de angst niet over mij heersen. 
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Zorg als een vader voor de mijnen, in het bijzonder voor vrouw en 
kinderen, bescherm hen met uw sterke hand tegen alle kwaad en 
gevaar. 

Barmhartige god, vergeef mij alles waarmee ik tegenover U en 
tegenover de mensen gezondigd heb. 
Ik vertrouw op uw genade en leg mijn leven geheel in uw hand. 
Doe met mij wat U goeddunkt en zoals het goed voor mij is. 
Of ik leven blijf of sterf, ik ben bij U en U bent bij mij, mijn God. 
Heer, ik wacht op uw heil en op uw rijk. Amen 

- Inleidend: Bonhoeffer is voor de oorlog o.a. in de Verenigde 
Staten geweest. 

- Zingen met de WelcomeSingers: When Israel was in Egypt’s land, 
NLB lied 168  
WelcomeSingers coupletten 1, 2 en 3; allen refrein en couplet 4 

When Israel was in Egypt's land, 
let my people go; 
oppressed so hard they could not stand, 
let my people go. 

Refrein: 
Go down, Moses,  
way down in Egypt's land; 
tell old Pharaoh 
to let my people go. 

The Lord told Moses what to do, 
let my people go; 

4 

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 
so lass uns hören jenen vollen Klang 
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 
all deiner Kinder hohen Lobgesang. Refrein 

- Dankgebed en voorbeden, Onze Vader (zingend) 

Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel,
zo ook hier op aard'.
 
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
 
Onze Vader in de hemel,
geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
 
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
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- Inleidend op ‘Goede machten’  

- Zingen: Von guten Mächten treu und still umgeben,  
WelcomeSingers: coupletten; allen: refrein 

Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr.  

Refrein: 
Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 
das Heil, für das du uns geschaffen hast. Refrein 
  
Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern 
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, 
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 
aus deiner guten und geliebten Hand. Refrein 
  
Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 
dann wolln wir des Vergangenen gedenken, 
und dann gehört dir unser Leben ganz. Refrein 
  
Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 
die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Refrein 
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to lead the children of Israel through, 
let my people go. Refrein 

They journeyed on at his command, 
let my people go; 
and came at length to Canaan's land, 
let my people go. Refrein 

Oh, let us all from bondage flee, 
let my people go; 
and let us all in Christ be free, 
let my people go. Refrein  

- Gedicht:  Christen en Heiden Dietrich Bonhoeffer, Juli 1944 

Mensen gaan tot God in hun nood, 
zoeken om hulp, 
bidden om geluk en brood, 
om redding uit ziekte, schuld en dood. 
Dat doen zij allen, allen, 
christen en heiden. 

Mensen gaan tot God in Zijn nood, 
vinden Hem arm, gesmaad, 
zonder onderdak en brood, 
zien Hem gebukt 
onder zonde, zwakheid en dood. 
Christenen staan bij God in zijn lijden. 
God gaat tot alle mensen in hun nood, 
verzadigt het lichaam en de ziel 
met Zijn brood, 
sterft voor christen en heiden 
de kruisdood, 
en vergeeft hen beiden. 
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-Zingen: Nun last uns gehen und treten (Evangelisch Gesangbuch)

Koor: 
1. Nun laßt uns gehn und treten 
Mit Singen und mit Beten 
Zum Herrn, der unserm Leben 
Bis hierher Kraft gegeben.  

Koor: 
2. Wir gehn dahin und wandern 
Von einem Jahr zum andern, 
Wir leben und gedeihen 
Vom alten zu dem neuen.  
 
Mannen: 
3. Durch so viel Angst und Plagen, 
Durch Zittern und durch Zagen, 
Durch Krieg und große Schrecken, 
Die alle Welt bedecken.  

Vrouwen: 
4. Denn wie von treuen Müttern 
In schweren Ungewittern 
Die Kindlein hier auf Erden 
Mit Fleiss bewahret werden:  

Vrouwen: 
5. Also auch und nicht minder 
Läßt Gott sich seine Kinder, 
Wenn Not und Trübsal blitzen, 
In seinem Schosse sitzen.  
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Gij geeft uw woord aan deze wereld, 
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde. 
Naar U gaat mijn verlangen, Heer. 

Allen: 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

- Vrijheid in verbondenheid 

- Zingen: Geef vrede door van hand tot hand, NLB Lied 1014 

- Lezen: Jona 

Zij schreeuwden en klampten zich vast aan de natte zwiepende 
touwen 
de zee was opgestaan, zij zagen de dood. 
'Eeuwige, goede, vertoornde goden, help ons of geef ons een 
teken, 
wie u mishaagde door geheime zonde.  
Wie brak zijn woord, wie moordde of spotte, 

wie zwijgt in eigenzinnigheid en jaagt ons in de dood?’ 
Zo baden zij. En Jona sprak: 'Ik ben het! Ik zondigde voor God. Mijn 
leven is verkorven. 

Verstoot mij! Ik draag Gods zware toorn. 
De vrome zal niet met de zondaar sterven!’ 
Zij beefden maar hun sterke handen verstieten hem. Toen zweeg 
de zee. 

- Zingen: Nada te turbe, NLB lied 900 
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- Orgelmuziek van Paul Hindemith (1895-1963) door Margret Spelt 
Uit: Sonate II für Orgel, deel 2 (1937) 

- Mislukte samenzwering 

- Zingen: Houd mij in leven, NLB lied 25b 

Koor: 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

Allen: 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding. 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

Koor:   
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt, 
zie naar mij om en wees mij genadig, 
want op U wacht ik, een leven lang. 

Allen: 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
   
Koor: 
Zijt Gij het, Heer, die komen zal, 
of moeten wij een ander verwachten? 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 

Allen: 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
   
Koor: 
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Koor: 
6. Ach Hüter unsers Lebens, 
Fürwahr, es ist vergebens 
Mit unserm Tun und Machen, 
Wo nicht dein' Augen wachen.  

Allen: 
7. Gelobt sei deine Treue,  
die alle Morgen neue 
Lob sei den starken Hände,  
die alles Herzleid wenden 

Mannen: 
8. Laß ferner dich erbitten, 
O Vater, und bleib mitten 
In unserm Kreuz und Leiden 
Ein Brunnen unsrer Freuden.  

Allen: 
9. Gib mir und allen denen, 
Die sich von Herzen sehnen 
Nach dir und deiner Hulde, 
Ein Herz, das sich gedulde!  

Mannen: 
12. Sei der Verlassnen Vater, 
Der Irrenden Berater, 
Der Unversorgten Gabe, 
Der Armen Gut und Habe!  

Vrouwen: 
13. Hilf gnädig allen Kranken, 
Gib fröhliche Gedanken 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Den hochbetrübten Seelen, 
Die sich mit Schwermut quälen!  

Allen: 
14. Und endlich, was das meiste, 
Füll uns mit deinem Geiste, 
Der uns hier herrlich ziere 
Und dort zum Himmel führe!  

Allen: 
15. Das alles woll'st du geben, 
O meines Lebens Leben, 
Mir und der Christenschare 
Zum sel'gen neuen Jahre!  
- De Bijbel open: Psalm 47 
- Lezen: inleiding op gedicht ‘De dood van Mozes’ 
- Gedicht ‘De dood van Mozes’ 
Op de bergtop, hoog verheven, 
Staat Mozes aan het einde van zijn leven. 
  
Hij houdt de ogen gericht 
Op ’t beloofde land, dat voor hem ligt. 
  
‘Zo vervult Gij, Heer, wat komen zou 
Nooit werd Gij uw woord ontrouw. 
Uw genade redt ons en maakt vrij, 
Uw toorn tuchtigt en verstoot mij. 
  
Trouwe Heer, uw knecht is U niet waardig, 
Ik weet het, Gij zijt altijd rechtvaardig. 
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Heden zult Gij uw straf aan mij voltrekken, 
Mij met de slaap des doods bedekken. 
  
Alleen wie ongeschonden zijn geloof bewaarde, 
Proeft de druiven van de beloofde aarde. 
  
Geef mij, twijfelaar, maar de bittere drank. 
In het geloof zeg ik U lof en dank. 
  
Gij hebt wonderen aan mij gedaan, 
Verbittering in zachtmoedigheid om doen slaan. 
  
Laat mij zien door de sluier van de doodswoestijn, 
Hoe mijn volk optrekt naar het groots festijn. 
  
Ik zink weg in uw eeuwigheid, God, voorgoed 
Maar zie: mijn volk gaat de vrijheid tegemoet. 
  
Gij, die de zonde straft en graag vergeeft, 
God, ik heb voor dit volk geleefd. 
  
Dat ik de lasten ervan droeg, 
En nu zijn heil aanschouw – dat is genoeg. 
  
Houd mij vast! Mij ontvalt mijn staf. 
‘Trouwe God, geef mij een graf.’ 
  
 - Zingen: Psalm 47:3 

Maak het dan bekend: Godes regiment 
houdt de volken saam, geeft hun rang en naam. 
Edelen treden aan, om op wacht te staan. 
Abrahams geslacht, het betrekt de wacht. 
Hem die ’t aards geweld paal en perken stelt, 
Hem zij lof en eer, de verheven Heer. 
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