Opening
Samenzang: psalm 22: 1
Mijn God , mijn God waarom verlaat Gij mij?
en blijft zo ver, terwijl ik tot u schrei,
en redt mij niet, maar gaat Gij mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag en nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.
Koor Ex Animo:
Het geheim van het lijden.
God so loved the world.
Lenten Meditation.

The Crucifiction John Stainer, tekst Hans de Ruiter
The Crucifiction John Stainer
Jay Althouse

Samenzang: Lied 575: 1,2
1
Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizend maal o Heer
zij U daar-voor dank en eer
2
Gij die alles hebt gedragen
Al die haat en al die hoon,
Die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, giGij Gods Zoon,
Als de minste mens gebonden,
Aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizend maal, o Heer,
Zij U daarvoor dank en eer.
Ensemble Voci Vocal:
O Crux Ave.
Miserere.
Nun danket alle Gott.
Was Gott tut , das ist wohlgetan

Hans Dijkgraaf:

Palestrina
Antonio Lotti
J.S. Bach
J.S.Bach

Consider the lilies.

Roger Hoffman

Hans Dijkgraaf en Rineke de Wit:
So thou liftest thy divine petition.

The Crucifiction John Stainer

Samenzang: Lied 578: 1,2 en 3
1
O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de prins der glorie stierf,
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.
2
Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijn Heren Christi dood.
Al wat ik anders noemen zou
is niets bij dit mysterie groot.
4
Het rode bloed, zijn koningskleed
bedekt het schandelijke kruis,
dat wordt door alles wat Hij leed
de levensboom van ’t paradijs

Ensemble Voci Vocal:
You are the new day.
My spirit sang all day.
Elijah Rock.

John David
Gerald Finsi
Jester Hauston

Samenzang: Lied 642: 1,2, en 4
Ik zeg het allen dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook gaan en staan.
2
Ik zeg het allen en de mond
van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.
4
Ten onder ging de sterke dood,
ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

Koor Ex Animo:
Panis Angelicus.
Aan het kruis genageld.
Jezus alleen ik bouw op U.
De weg weer vrij.

César Franck
Tekst N.C.Otgaar, muziek Pieter Stolk
Stuart Townend & Keith Getty
Arr. Tom Fettke & Camp Kirkland
Tekst en arr. Marco den Toom

Ex Animo en Voci Vocal
Aanschouw het Lam van God. Arr. Martin Zonnenberg
Samenzang het derde couplet.
3.
Maar dan ver-wint Hij dood en graf, ge-nade won-der- groot
O lief-de teer en on-be-grensd, ja sterker dan de dood
Ja ik- geloof, ja ik geloof dat Jezus voor mij stief
En dat Hij aan het smaad- lijk kruis mijn eeuwigheid verwierf

Sluiting
Collecte bij de uitgang.

