
OTH 433 – Hij Leeft 

 

Maria kwam bij het graf 

En huilde om haar heer 

De grote steen was weggerold 

En Jezus was er niet meer 

Maar een engel zei plotseling 

Weet je niet meer 

Wat Hij gesproken heeft 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 

Hij leeft, Hij leeft 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 

Hij leeft, Hij leeft 

  

De discipelen waren zo moe 

Ze treurden om de Heer 

Waar moesten ze nu nog naar toe 

Hun meester was er niet meer 

Maar Maria riep plotseling 

Hij heeft gedaan 

Wat Hij gesproken heeft 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 

Hij leeft, Hij leeft 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 

Hij leeft, Hij leeft 

 

Opw 392 – Mijn Jezus, ik hou van U 

 

Mijn Jezus, ik hou van U, 

ik noem U mijn vriend. 

Want U nam de straf op U 

die ik had verdiend. 

De grote Verlosser, 

mijn Redder bent U; 

'k Heb van U gehouden, 

maar nooit zoveel als nu. 

 

Mijn Jezus, ik hou van U, 

want U hield van mij. 

Toen U aan het kruis hing, 

een wond in uw zij. 

Voor mij de genade, 

een doornenkroon voor U; 

'k Heb van U gehouden, 

maar nooit zoveel als nu. 

 

Ik zal van U houden 

in leven en dood. 

En ik wil U prijzen, 

zelfs dan in mijn nood. 

Als ik kom te sterven, 

dan roep ik tot U: 

'k Heb van U gehouden, 

maar nooit zoveel als nu. 

 

 

Als ik in uw glorie, 

uw eeuwigheid kom. 

Dan buig ik mij voor U 

in uw heiligdom. 

Gekroond met uw heerlijkheid 

zal ‘k zingen voor U; 

‘k Heb van U gehouden, 

maar nooit zoveel als nu. 

 

ELB 122 – Daar juicht een toon 

 

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 

die galmt door gans' Jeruzalem;  

een heerlijk morgenlicht breekt aan: 

de Zoon van God is opgestaan! 

 

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 

Hij overwon, die sterke Held. 

Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, 

want Hij is God, bekleed met macht! 

 

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 

want alles, alles is voldaan; 

wie in geloof op Jezus ziet, 

die vreest voor dood en duivel niet.  

 

4. Want nu de Heer is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan, 

een leven door zijn dood bereid, 

een leven in zijn heerlijkheid.  



Opw 181 – Majesteit 

 

Majesteit, 

groot is zijn majesteit. 

Lof zij Jezus en glorie, 

hulde en eer. 

Majesteit, 

God, die de zijne leidt. 

Vanaf Zijn troon vestigt 

Zijn Zoon 

Zijn heerschappij. 

Dus verhoog, 

maak eeuwig groot. 

De naam van Jezus. 

Volk van God, 

kom en breng lof. 

Aan Jezus, de koning. 

Majesteit, 

groot is zijn majesteit. 

Dwars door de dood 

werd Hij verhoogd. 

Jezus regeert! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opw 311 – Ik heb geloofd en 

daarom zing ik 

 

'k Heb geloofd en daarom zing ik, 

daarom zing ik van gena. 

Van ontferming en verlossing, 

door het bloed van Golgotha. 

Daarom zing ik U, die stervend 

alles, alles hebt volbracht. 

Lam Gods, dat de zonden wegneemt, 

Lam van God, voor ons geslacht. 

 

'k Heb geloofd in U, wie d'aarde 

met haar doornen heeft gekroond, 

maar die nu, gekroond met ere, 

aan Gods rechterzijde troont. 

U, aan wiens doorboorde voeten, 

eenmaal in het gans heelal, 

hier, daarboven en hieronder, 

alle knie zich buigen zal. 

 

Ja, 'k geloof en daarom zing ik, 

daarom zing ik U ter eer, 

's werelds Heiland, Hogepriester, 

aller heren Opperheer! 

Zoon van God en Zoon des mensen, 

o, kom spoedig in uw kracht, 

op des hemels wolken weder! 

Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht. 

 

Opw 213 – U zij de glorie 

 

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. 

 

 

 


