
- Slotlied: U zij de glorie (Evangelische Liedbundel, lied 132, 
staande) 
  
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer.  

Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: "Christus overwint!". 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer.  
  
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

- Zegen met gesproken 'amen', waarna de WelcomeSingers 
zingen: 
Wees gezegend, waar je ook heen gaat, wees gezegend. 
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m.m.v. Job André (orgel) en Frank Turkesteen (trombone) 

- Voor de dienst: WelcomeSingers ‘In alle vroegte’ 
  Refrein: allen 

1. In alle vroegte   
raakt God de aarde aan 
en zingt de groeve: 
nu is de dood herroepen, 
Christus is opgestaan! 
 
O Gij bevrijder, 
legt Gij uw windsels af 
de specerijen 
de geur van dood en lijden 
de zwaarte van het graf. 

Refrein  
Verheug u, halleluja. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
met majesteit en jubel 
verrezen. Amen amen. 

Gij maakt als eerste  
een graf tot bruidsvertrek 
het licht is weerbaar, 
de dood niet onomkeerbaar: 
Gods Zoon is opgewekt. 
 
Met glans en glorie 
getooid met morgenlicht 
de Mens herboren, 
nu gaan wij niet verloren. 
God heeft ons opgericht. 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Want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op  
En maakt mij vrij. 

- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
  
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid. (2x) 

Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid. (2x) 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid. (2x) 
Amen. Amen. 

- Collecten  1e: Kerk   2e: Onderhoudsfonds 
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Ik ben zo dankbaar Heer, 
Voor wat U heeft gedaan 
En heel mijn hart aanbidt 
Uw heilige naam 
En Heer ik houd van U, 
Want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op 
En maakt mij vrij. 
 
Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonde. 
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. 
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden, 
Ook al was mijn zonde groot, 
Want Hij is niet lang in het graf gebleven. 
De dood kon onmogelijk Gods liefde verslaan. 
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven. 
Heel de schepping roept Zijn naam. 
 
Refrein:  
Ik ben zo dankbaar Heer, 
Voor wat U heeft gedaan 
En heel mijn hart aanbidt 
Uw heilige naam 
En Heer ik houd van U, 
Want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op  
En maakt mij vrij. 
 
Ik ben zo dankbaar Heer, 
Voor wat U heeft gedaan 
En heel mijn hart aanbidt 
Uw heilige naam 
En Heer ik houd van U,  
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1. Refrein   
Verheug u, halleluja. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
met majesteit en jubel 
verrezen. Amen amen. 

2. Die valt ter aarde   
en sterft zoals het graan 
zal zegen dragen 
een oogst van levensdagen: 
Christus is opgestaan! 
 
Wij zullen treden 
op hoogten ongedacht 
van licht en vrede, 
de toekomst raakt het heden 
tot alles is volbracht. 

Refrein 
Verheug u, halleluja. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
met majesteit en jubel 
verrezen. Amen amen! 

- Welkom 

- Aanvangslied:  ‘Zingt voor de Heer dit vrolijk lied’ 
                          (Tekst: A.F. Troost, melodie: LvdK 400) 
Allen: couplet 1 en4; WelcomeSingers: couplet  2 en 3 
   
Zingt voor de Heer dit vrolijk lied, halleluja,  
al slaapt gij vast, al waakt gij niet, halleluja, 
van vreugde kraait opnieuw de haan, halleluja, 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de Heer is waarlijk opgestaan, halleluja, 
halleluja, halleluja, halleluja. 

Al val ik tegen, Hij valt mee, halleluja,  
Hij wandelt met mij op de zee, halleluja, 
Hij zendt mij uit, Hij zegt mij: ga! Halleluja,  
al zeg ik: Nee! Toch zegt Hij: Ja! Halleluja, 
halleluja, halleluja, halleluja. 
 
Hij waakt – Hij slaapt en sluimert niet, halleluja,  
Hij ziet, Hij ziet wat gij niet ziet, halleluja, 
als onze nacht is heengegaan, halleluja,  
dan breekt met kracht het Paaslicht aan, halleluja, 
halleluja, halleluja, halleluja. 
 
Zingt dan voor Hem uw leven lang, halleluja,  
zingt door tot aan zonsondergang, halleluja, 
al neemt de slaap van U bezit, halleluja,  
uw Heer en Heiland waakt en bidt, halleluja, 
halleluja, halleluja, halleluja.  

- Stil gebed, Votum en groet 

- Zingen ‘Jezus leeft in eeuwigheid’ (Evangelische Liedb. 411:1, 2) 

Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid 
            Zijn sjaloom wordt werkelijkheid  
            Alle dingen maakt Hij nieuw.  
            Hij is de Heer van mijn leven. 

Straks als er een nieuwe dag begint, 
En het licht het van het duister wint, 
Mag ik bij Hem binnengaan, 
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- WelcomeSingers: ‘Meer dan rijkdom, meer dan macht’ 
WelcomeSingers: gehele lied;  allen: gehele lied 

Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 
 
- Opstanding: verbinden 

- Zingen  WelcomeSingers ´Ik ben zo dankbaar´;  
refrein met gemeente 

Jezus, hij kwam om ons leven te geven, 
Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. 
Hij gaf aan mij het eeuwige leven, 
Door te sterven aan het kruis. 
Ik zie nu Zijn tranen 
En zie nu Zijn wonden. 
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij. 
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde. 
Prijs de Heer, nu ben ik vrij. 
 
Refrein:  
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  WelcomeSingers: coupletten 1 en 2 
  Allen: refrein en couplet 3 en 4 

1. Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon. 
Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruisig hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 

2. Zie, het Lam aan het kruis daar op Golgotha. 
Als de koning der Joden wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan, 
als Hij roept: 'Het is volbracht!' 

Refrein: 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 

3. In het rijk van de dood is Hij neer gedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan, 
maar de steen van het graf is nu weg gehaald: 
Jezus leeft! Hij is opgestaan!                Refrein 

4. En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid. 
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer.            Refrein (2x) 

 
- Signaal: De lichtvorst, de ontluisterde (Jaap Zijlstra) 

De lichtvorst, de ontluisterde  
verheft zijn aangezicht,  
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de zon die wij verduisterden,  
breekt uit in stralend licht. 

De glorie van de dageraad  
verleent een hof zijn pracht,  
geweken is het rouwgewaad,  
de smartelijke nacht. 

Nu ons een licht is opgegaan,  
gewenteld onze steen,  
komen wij oog in oog te staan, 
niet langer dood-alleen. 

O teken dat zijn handpalm siert,  
zijn hartstreek en zijn voet,  
zijn onmacht heeft gezegevierd,  
de onschuld van zijn bloed. 

De liefde toont zijn aangezicht,  
een zonnelied breekt aan,  
vandaag zien wij het levenslicht,  
de Heer is opgestaan. 

- Zingen met WelcomeSingers´Het pure witte licht van Gods 
aanwezigheid..´ 

1. WelcomeSingers  
Het pure witte licht   
van Gods aanwezigheid   
is als een bliksemschicht,    
een keerpunt in de tijd. 

2. WelcomeSingers  
Haar blij getuigenis  
zet zich onstuitbaar voort,  
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dit ongelooflijk nieuws  
wordt tot vandaag verwoord. 
   
3. allen 
In stilte, ongezien   
en stralend, onverwacht,  
herrijst de Levende   
uit dood en donk’re nacht.   

4. allen 
De werkelijkheid van God  
breekt in ons leven in  
als ruimte, perspectief,  
geeft alles nieuwe zin 

5. WelcomeSingers 
De kruiden van de dood,    
zij kunnen weggedaan.    
De Opgestane leeft   
en spreekt Maria aan.  

6. WelcomeSingers 
Waar leven triomfeert,  
het dode overwint,  
daar bloeit de wereld op  
en heel de schepping zingt 

7. allen 
Waar Pasen wordt gevierd  
is dood voorbijgegaan,  
daar wortelt weer de hoop  
in ’t menselijk bestaan 

- De Bijbel open: Johannes  20: 1-18 
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Voor zijn troon gaan staan, 
Hef ik daar mijn loflied aan.  Refrein. 

Straks als er een nieuwe dag begint, 
En het licht voor altijd overwint, 
Zal de hemel opengaan,  
Komt de Heer eraan,  
Heffen wij dit loflied aan: 

Jezus leeft in eeuwigheid 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van mijn leven. 

- Gebed 

- WelcomeSingers: ‘Behold’ 

Behold! He is alive. 
Christ is risen from the dead.  
He broke the chains of death. 
He is risen, risen from the dead. 

Behold! The lamb of God 
Who takes away the sins of het world. 

He was sent here to die upon a cross 
And from that cross his blood still pouts forth. 
So while there’s still time be cleansed, be healed! 

- Kijk, daar is Hij weer 

- WelcomeSingers: ‘Zie, hoe Jezus daar loopt in 
Jeruzalem’ (Opwekking 614) 
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