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organist Frederik de Vries 
 
orgelspel 
 
welkom 
de paaskaars wordt aangestoken 
 
we worden stil voor God 
bemoediging en groet 
 
inleiding 
lied rollercoaster  - Danny Vera (nr.1) 
hier gaan we ! 
Op deze achtbaan van het leven 
met die waanzinnige hoogten en diepten 
ik weet echt niet waarom 
ik zal gaan naar de verste plek 
op aarde die ik ken 
de hele weg kan ik afleggen, weet je 
omdat ik weet dat jij bij mij zal zijn 
Je hoeft me niet af te remmen 
want ik zal er altijd zijn 
ik zal de weg naar huis vinden 
waar de magnolia groeit 
maar ik neem aan dat jij weet 
wat ik doe en waar ik heen ga 
ik probeer die lege plek te vullen 
maar ik kan het niet zonder jou 
je bent zelfs bij me in mijn dromen 
ik zie een zeil, de zeven zeeën  
ik probeer mijn weg te vinden 
jij zult er altijd zijn, morgen 
hier gaan we !........ 
 
inleiding 
lied ‘sound of silence’ -  
Simon&Garfunkel  (nr.23) 
Hallo, duisternis, mijn oude vriend 
ik kom weer even met je praten 
omdat langzaam een visioen bij mij is 
binnengeslopen 
het heeft z’n zaadjes bij mij geplant  
terwijl ik sliep 
en het visioen dat in mijn brein geplant is 
blijft in het geluid van de stilte 
in rusteloze dromen liep ik alleen 
door nauwe straten met kinderkopjes 
 
onder de stralen van een straatlantaarn 

deed ik m’n kraag op  
tegen de kou en de vochtigheid 
toen mijn ogen werden gestoken  
door een flits van neonreclame 
die de nacht in tweeën spleet 
en het geluid van de stilte raakte 
en in het kale licht zag ik 
10.000 mensen, misschien mee 
mensen die praatten zonder te spreken 
mensen die hoorden, zonder te luisteren 
mensen die liedjes schreven  
die niemand zal zingen 
en niemand durfde  
het geluid van de stilte te verstoren 
dwazen ! Zei ik, jullie weten niet 
dat stilte als een kanker groeit 
luister naar mij zodat ik jullie onderwijs 
pak mijn armen zodat ik jullie kan bereiken 
maar mijn woorden vielen neer, als 
geluidloze regendruppels 
en echoden in de putten van stilte 
en de mensen bogen neer en aanbaden 
de neongod die ze hadden gemaakt 
en het teken flitste zijn waarschuwing 
in de woorden die het vormde 
en het teken zei : 
“de woorden van de profeten zijn op de 
muren van de metro geschreven 
en flatgebouwen 
en fluisterden in de stilte 
 
Kyrië 
lied ‘brothers in arms’   -  
Dire Straits   (nr. 18) 
deze met mist bedekte bergen 
zijn nu mijn thuis 
maar mijn thuis waren de lage lande 
en zullen dat altijd blijven 
eens zullen jullie terugkeren 
naar jullie valleien en boerderijen 
en jullie zullen niet langer  
wapernbroeders willen zijn 
 
door deze velden vol vernietiging 
onderdompeling in vuur 
heb ik jullie lijden gezien 
toen het gevecht heviger werd 
en hoewel ze mij veel pijn hebben gedaan 
in de angst en het alarm 
hebben jullie mij niet in de steek gelaten 
mijn wapenbroeders 
er zijn zoveel verschillende werelden 
zo veel verschillende zonnen 
en we hebben maar één wereld 



maar we leven in verschillende werelden 
nu is de zon naar de hel gegaan 
en de maan staat hoog aan de hemel 
laat me jullie vaarwel zeggen 
iedereen moet een keer sterven 
maar het staat geschreven in de sterren 
en in elke lijn van jouw hand 
we zijn dwazen om te vechten 
tegen onze wapenbroeders 
 
inleiding 
lied ‘sorry’ - Kyteman   (nr. 159)  
 
gebed   
 
lezingen Jesaja 9 : 1-6 ; Lucas 2 : 8-19 
 
inleiding 
lied ‘send me an angel’   -  
Scorpions  (nr. 1139)  
De wijze man zei:  
loop gewoon deze kant op 
Tot de dageraad van het licht 
De wind zal in je gezicht waaien 
Naarmate de jaren voorbijgaan 
Hoor deze stem diep van binnen 
Het is de roep van je hart 
Sluit je ogen en je zult ontdekken 
een weg uit het donker 
 
Hier ben ik  
Zul je me een engel sturen? 
Hier ben ik 
In het land van de morgenster 
De wijze man zei: zoek gewoon je plek 
In het oog van de storm 
Zoek onderweg de rozen 
Pas echter op voor de doornen 
 
Hier ben ik..... 
 
De wijze man zei: steek gewoon je hand op 
En reik uit naar de spreuk 
Vind de deur naar het beloofde land 
Geloof gewoon in jezelf 
Hoor deze stem diep van binnen 
Het is de roep van uw hart 
Sluit je ogen en je zult ontdekken 
De weg uit het donker 
Hier ben ik... 
 
overdenking 
 
orgelspel 

inleiding 
lied ‘stand my ground’  -  
Within Temptation   (nr. 850) 
ik kan zien dat wanneer je wegduikt 
er niets gebeurt 
voelt het goed ? ‘s nachts, laat 
spoken dingen die ik dacht achter me te 
hebben gelaten, door mij heen 
ik weet gewoon dat er nu  
geen ontsnapping meer mogelijk is 
als het eenmaal zijn ogen  
op jou gericht heeft 
maar ik zal niet vluchten 
moet het in de ogen kijken 
standvastig zijn, niet toegeven 
niet meer ontkennen,  
ik moet het onder ogen zien 
wil niet mijn ogen sluiten en de waarheid 
binnen verbergen 
als ik het niet kan, zal iemand anders het 
doen, standvastig blijven 
 
het is overal, het wordt sterker 
komt dichter in mijn wereld 
Ik voel dat het tijd wordt om het onder ogen 
te zien , kan ik het aan ? 
hoewel dit misschien het einde is 
van het leven dat mij zo dierbaar was 
maar ik loop niet weg 
vanaf hier is er geen weg terug 
standvastig blijven, ik zal niet toegeven 
niet meer ontkennen 
maar onder ogen zien 
wil niet mijn ogen sluiten en de waarheid 
binnen verbergen 
als ik het niet kan, zal iemand anders het 
doen, standvastig blijven 
het enige dat ik weet is dat ik het probeer 
ik zal altijd standvastig blijven 
ik zal niet toegeven 
ik zal niet opgeven 
niet meer ontkennen 
ik moet het onder ogen zien 
zal mijn ogen niet sluiten en de waarheid 
verbergen 
als het mij niet lukt, lukt het iemand ander 
houd voet bij stuk 
niet toegeven, niet meer ontkennen 
 
ik moet het onder ogen zien 
zal mijn ogen niet sluiten en de waarheid 
verbergen 
als het mij niet lukt, zal het een ander lukken 
houd voet bij stuk 



gebeden 
 
inleiding 
lied ‘state of independence’   -  
Donna Summer (nr. 1027) 
staat van leven, mag ik leven,  
mag ik liefhebben 
komend uit de hemel,  
geef ik mezelf een naam 
komt er een zilver woord uit,  
voor wat het waard is 
het is de aard van het geluid, het spel 
Shablam idi, shablam ida..... 
 
de vlam van Oroladian schoot door de ziel 
de essentie van het woord 
onafhankelijkheid 
geluiden als een signaal van jou 
leiden mij er toe jouw geluid te ontmoeten 
en ik breng jou tot mijn hart 
liefde, als een signaal dat jou roept 
raakt mijn lijf, mijn ziel aan 
breng het naar mij, om jou hier te ontmoeten 
thuis, wees de tempel van jouw hart 
thuis, wees het lichaam van jouw liefde 
als heilig water aan mijn lippen 
ja, ik weet hoe ik overleef 
ja, ik weet waarom ik leef 
om lief te hebben en bij jou te zijn 
dag in, dag uit 
steeds weer, wordt er gezegd 
zullen we horen, zullen we zien 
zien we alles in Zijn wijsheid, hoor : 
Zijn waarheid zal het land overspoelen 
deze onafhankelijkheid zal zijn.. 
zeg , ja ! 
wees vandaag het geluid van hogere liefde 
steeds opnieuw wordt er gezegd 
zullen we horen, zullen we zien 
zien we alles in Zijn wijsheid, hoor : 
Zijn waarheid zal het land overspoelen 
Deze onafhankelijkheid zal zijn.. 
 
zegen 
 
orgelspel 


