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1. Die naar menselijke gewoonte (VL 628, muziek: Bernard Huijbers)

Die naar menselijke gewoonte
met een eigen naam genoemd werd
toen hij in een ver verleden
werd geboren, ver van hier

die genoemd werd: Jesjoe, Jezus
zoon van Jozef, zoon van David
zoon van Jesse, zoon van Juda
zoon van Jakob, zoon van Abram
zoon van Adam, zoon van mensen

die ook zoon van God genoemd wordt,
heiland, visioen van vrede
licht der wereld, weg ten leven
levend brood en ware wijnstok

die, geliefd en onbegrepen,
werd bewaard in taal en teken
als een eeuwenoud geheim
als een wachtwoord doorgegeven
als een vreemd vertrouwd verhaal

die een naam in mijn geheugen
die de stem van mijn geweten
die mijn waarheid is geworden:
hem gedenk ik hier en noem ik,
als een dode die niet dood is
als een levende geliefde

die gekozen heeft te leven
voor de armsten van de armen
helpman, reisgenoot en broeder
van de allerminste mensen

die, ten dage dat hij rondging
door de dorpen van zijn landstreek,
mensen aantrok en bezielde,
hen verzoende met elkaar
die niet steil en ongenaakbaar
niet hooghartig, als een heerser,
maar in knechtsgestalte leefde

die zijn leven voor zijn vrienden
prijsgaf, door een vriend verraden,
die, getergd tot op het kruis,
voor zijn vijand heeft gebeden,
die, van God en mens verlaten,
is gestorven als een slaaf



2. Jezus jood

3. Moge ons verschijnen (Stilte Zingen 403, VL 452 muziek: Tom Löwenthal)

Moge ons voor waar verschijnen
die genoemd wordt zoon der mensen
die gezegd wordt dood maar levend
die gehoopt wordt mens voor allen-

moge ons verschijnen deze,
niet in droom, in stand van sterren,
niet als spiegelbeeld in water
maar in mensentaal van liefde.

In dit mensenbrood gebroken,
levenskansen, recht voor allen,
in het drinken van de beker.
in vergeving en ontferming

moge ons verschijnen deze,
ogenlicht en levensadem,
knecht en koning, lam en herder,
liever meester, woord van God.

4. Mozes en de profeten

5. Lukaspassie (muziek: Antoine Oomen)

Twaalf jaar oud was hij toen hij een stem vernam.
`Ga, jij, de hoogte op die Ik je wijzen zal' –
dezelfde die ooit sprak tot Abraham.

Hij is gegaan, zo dringend sprak die stem.
Uit Nazaret in Galilea,
naar de Sionsberg, de stad Jeruzalem.

Om daar, als elke joodse jongen,
te worden `zoon der wet':
te worden `uit het slavenhuis bevrijd',
te krijgen aangezegd
de tien uit steen gehouwen
woorden der gerechtigheid.

Wat zou hij, gaande die oeroude wegen,
met de pelgrims hebben meegezongen?
`Zoals een hert naar levend water smacht',
heeft hij gezongen.
En `Uit de diepte roep ik jou'.
`Al mijn bronnen zijn in U', heeft hij gezongen.

Heeft hij, toen hij ter plaatse kwam,
de gouden adelaar gezien
boven de tempelpoort?
De streek waar hij vandaan kwam stond bekend



om het altijd smeulend, soms hoog oplaaiend verzet
tegen het Romeins bewind –
daar wist elk kind
wat dat vervloekt embleem betekende:
de Farao van Rome heeft ons in zijn macht.

Zij vierden Pascha, nacht van waken,
nacht van de bevrijding, scheppingsnacht.
Daarna, toen zijn ouders huiswaarts keerden,
bleef hij in de tempel achter.

6. Voorlezing uit het evangelie van Lucas 
(eigen vertaling, p. 35: zijn ouders gingen t/m 36)

7. Lukaspassie (muziek: Antoine Oomen)

Dertig was hij
toen hem het goede nieuws bereikte
dat een profeet was opgestaan.

8. Hier aanwezig 

9. Nouvelle Étude Nr. 1 van Chopin, gespeeld door Charlie Bo Meijering

10. Gij die gesproken hebt (VL 688, muziek: Tom Löwenthal)

Gij die gesproken hebt tot Israel
door Mozes en de Profeten,
ons hebt Gij deelgenoten gemaakt
door Jezus uw dienstknecht.
Open dan nu ons hart.

Open de woorden
die geschreven staan,
doe lichten over ons
uw Aangezicht.

Kom met uw eerste woord,
kom met uw licht aan mij,
open uw Aangezicht,
spreek onze angst voorbij. 

11. Die naar menselijke gewoonte (VL 631, muziek: Bernard Huijbers)

die gestrooid is in de akker
als het kleinste van de zaden,
die daar wacht een lange winter
in de stilte van de dood,
die als graan geoogst zal worden
die als brood gedeeld wil worden
om in mensen mens te worden

die, verborgen in zijn God,
onze vrede is geworden,



onze ziel tot rust gekomen,
die ons groet vanuit zijn verte
die ons aankijkt van dichtbij
als een kind, een vriend, een ander

hem gedenk ik hier, hem noem ik
en beveel hem bij je aan
als je levende geliefde
als de mens die naast je is.
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