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PROJECTLIED PAASPROJECT “VERTEL HET MAAR” 2017 

 

korte toelichting: 

 

 Deze keer heeft het projectlied een eenvoudige melodie: psalm 134 (en diverse 

gezangen en liederen uit de kerkelijke bundels, die ook de melodie van ps. 134 

hebben).  

 Het refrein en de coupletten hebben dezelfde melodie. 

 Het refrein, dat iedere week wordt gezongen, bevat het hoofdthema “Het moment 

dat alles verandert”. 

 De coupletten, die per zondag aansluiten bij het Bijbelverhaal van die zondag, 

bevatten steeds het projectthema van die zondag. 

 Het refrein kan voor het couplet worden gezongen, maar je kunt er ook voor 

kiezen om met het couplet te beginnen en het refrein steeds na het couplet te 

zingen. 

 Zondag 16 april (PASEN) vormt daarop een uitzondering: dan is het refrein 

aangepast aan de opstanding van Jezus en moet eerst het refrein worden 

gezongen, het couplet van die zondag volgt daarop. 

 

Dat de inhoud van het lied zowel voor de kinderen als voor de volwassenen iets mag 

betekenen in deze indrukwekkende periode van het kerkelijk jaar!  

 

Nijverdal, januari 2017, ds. Hanneke Paas 
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melodie: psalm 134 (en diverse gezangen en liederen uit de kerkelijke bundels, die ook 

de melodie van ps. 134 hebben). Het refrein en de coupletten hebben dezelfde melodie. 

 

Hoofdthema: “Het moment dat alles verandert” 

Zondag 26 februari 2017: Marcus 12:37b-44 

Projectthema: Uren zijn voorbijgegaan 

 

refrein:  

Wij zijn op weg naar het moment 

dat alles anders is voorgoed, 

want Jezus die ons falen kent, 

Hij sterft voor ons, maakt alles goed. 

 

couplet: 

Veel uren zijn voorbijgegaan. 

Jezus kijkt alle mensen aan 

en ziet een vrouw die weinig heeft, 

maar toch de Heer haar schatten geeft. 

 

Zondag 5 maart 2017: Marcus 14:1-11 

Projectthema: Precies op tijd 

 

refrein:  

Wij zijn op weg naar het moment 

dat alles anders is voorgoed, 

want Jezus die ons falen kent, 

Hij sterft voor ons, maakt alles goed. 

 

couplet: 

Precies op tijd is er een vrouw 

die dure olie bij zich heeft. 

Nu kan het nog, haar blijk van trouw, 

voordat de Heer zijn leven geeft. 

 

Zondag 12 maart 2017: Marcus 14:12-25 

Projectthema: Waardevolle momenten 

 

refrein:  

Wij zijn op weg naar het moment 

dat alles anders is voorgoed, 

want Jezus die ons falen kent, 

Hij sterft voor ons, maakt alles goed. 

 

couplet: 

De leerlingen, verwachtingsvol, 

het Pesachmaal zal anders zijn 

en dit moment zo waardevol: 

lichaam en bloed, het brood, de wijn. 

 

 

 

 

 

 

Zondag 19 maart 2017: Marcus 14:32-42 
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Projectthema: Het is bijna tijd 

 

refrein:  

Wij zijn op weg naar het moment 

dat alles anders is voorgoed, 

want Jezus die ons falen kent, 

Hij sterft voor ons, maakt alles goed. 

 

couplet: 

Luister, nu is het bijna tijd. 

Jezus gaat naar Getsemane. 

Hij bidt en voert een zware strijd, 

geen enk’le leerling waakte mee. 

 

Zondag 26 maart 2017: Marcus 14:43-65 

Projectthema: Het beslissende moment 

 

refrein:  

Wij zijn op weg naar het moment 

dat alles anders is voorgoed, 

want Jezus die ons falen kent, 

Hij sterft voor ons, maakt alles goed. 

 

couplet: 

’t Beslissende moment breekt aan. 

Judas verraadt Hem met een kus 

en de discipelen, zij gaan 

ver weg. Zo bang waren zij dus.  

 

Zondag 2 april 2017: Marcus 15:1-15 

Projectthema: Het is vijf voor twaalf 

 

refrein:  

Wij zijn op weg naar het moment 

dat alles anders is voorgoed, 

want Jezus die ons falen kent, 

Hij sterft voor ons, maakt alles goed. 

 

couplet: 

Het is nu bijna vijf voor twaalf. 

Jezus, Hij zwijgt in dit verhaal. 

Barabbas vrij, en met veel spot 

oordeelt het volk de Zoon van God. 

 

Projectthema: de tijd staat stil 

Zondag 9 april 2017: Marcus 15:22-47 

 

refrein:  

Wij zijn op weg naar het moment 

dat alles anders is voorgoed, 

want Jezus die ons falen kent, 

Hij sterft voor ons, maakt alles goed. 

 

couplet: 

De tijd staat stil - zo lijkt het echt - 

op Golgota, maar dit gevecht 

laat zien hoe vrees’lijk Jezus lijdt: 

duistere Godverlatenheid. 
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Zondag 16 april 2017: Marcus 16:1-7 (PASEN) 

Projectthema: Het moment is aangebroken 

 

refrein:  

Vandaag vieren wij het moment 

dat alles anders is voorgoed, 

want Jezus die ons falen kent, 

versloeg de dood: het leven groet! 

 

couplet: 

Want aangebroken is ’t moment 

waarop Hij ’t graf verlaten mag. 

Het Paasfeest is een blijde dag 

voor iedereen die Jezus kent.  

 


