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Passover Rhapsody
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Is this the real life?
No end to slavery.
Caught in pharaoh’s vise.
No escape to reality.
Open your  eyes.
Look up to the skies and see.
God will redeem you.
So miraculously.
Because 10 plagues come.
Then we’ll go.
Blood and frogs,
lice and boils.
Moses you are dreaming.
This could never happen
to me. To me.
Pharaoh, let my people go.
To fulfill our destiny.
With the Torah we’ll be free.
Moses,
tell your God l’ve just begun.
My heart is hardened.
The Hebrews are here to stay.
Pharaoh,
wild animals running loose.
Soon you’ll wish you’d
never been born at all.
I see cattle dying.
Clouds of locusts swarming.
Fire and ice, fire and ice!
Plague of hail is coming.
Thunderbolts and lightning
are very, very frightening to me!
Days of darkness
Days of darkness
Days of darkness
Days of darkness
We cannot see.
We cannot move.
We condemn this
war crime fiasco.
Listen here, Pharaoh
let my people go.
Who is God? No!
We will not let you go!
Let us go!
Who is God?
We will not let you go!
Let us go!
Who is God?
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Is dit het echte leven?
Er komt geen einde aan slavernij.
We zitten vast bij de farao.
We kunnen er niet aan ontsnappen.
Open je ogen.
Kijk naar de hemel en zie.
God zal ons verlossen.
Dat wordt ongelooflijk.
Er zullen 10 plagen komen.
En dan kunnen wij gaan.
Bloed en kikkers,
luizen en pukkels.
Mozes, je bent aan het dromen.
Dit kan nooit met ons gebeuren.
Nooit. Nooit.
Farao, laat mijn volk gaan.
We moeten ons lot volbrengen.
Met de Thora in de hand zijn we vrij.
Mozes,
vertel je God dat ik nog maar pas begonnen ben.
Mijn hart is hard.
De Hebreeën moeten hier blijven.
Farao,
de wilde dieren lopen los.
Je zult snel wensen dat je
nooit geboren was.
Ik zie het vee sterven.
Wolken van sprinkhanen zwermen uit.
Vuur en ijs, vuur en ijs.
Ook de plaag van de hagel is op komst.
Donder en bliksem
maken me heel erg bang!
Dit zijn duistere dagen,
duistere dagen,
duistere dagen,
duistere dagen.
We kunnen niets zien.
We kunnen niet meer bewegen.
We veroordelen
deze oorlogsmisdaad.
Luister hier, Farao.
Laat mijn volk gaan.
Wie is God? Nee!
We willen jullie niet laten gaan!
Kom we vertrekken!
Wie is God?
We willen jullie niet laten gaan!
Kom we vertrekken!
Wie is God?
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We willen jullie niet laten gaan!
Kom we vertrekken!
We willen jullie niet laten gaan!
Kom we vertrekken!
Nooit laten we jullie gaan!
Kom we vertrekken!
Nooit laten we jullie gaan!
Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee –
Nee!
God in de hemel,
God in de hemel.
Het is middernacht, laat ons gaan.
De Engel des Doods heeft onze
eerstgeborene
meegenomen.
We zijn vrij!
Grijp het ongedesemd brood.
We zijn vrij!
Mozes, heb jij ons naar de woestijn
gebracht om te sterven?
Spring in het water
en dank God, hoog in de hemel!
We zingen voor God!
Want God deed het voor ons.
We zingen voor God!
Hij verdronk de Egyptenaren,
Zodat wij hier weg kunnen.
Dit is de Paasrevolutie!
Geen gedesemd brood mee, we zijn vrij.
Het is tijd om de Thora te ontvangen,
tijd om de Thora te ontvangen,
en vrij te zijn.
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We will not let you go!
Let us go!
We will not let you go!
Let us go!
Never let you go!
Let us go!
Never let you go!
No, no, no, no, no, no –
No!
God in Heaven,
God in Heaven,
it is midnight, let us go.
The Angel of Death has
now taken our first born.
We’re free!
Grab matzah!
We’re free!
Moses did you take us
out to the desert to die?
Jump in the water and
watch God pile it up on high!
Dayeinu!
God did this for us.
Dayeinu!
Drowned the Egyptians
so we can get out of here!
Passover revolution.
No chametz, we’re free.
Time to get the Torah.
Time to get the Torah…
And be free.

Uitbreidingsles 6

Het kerkelijk jaar

5

