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Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge.  

Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. 

Heer, ons hart is vol lof. 

Wij verhogen uw naam. 

Wees verheven, o Heer mijn God, 

hosanna in de hoge. 

 

Glorie, glorie, glorie voor de Koning.  

Glorie, glorie, glorie voor de Koning. 

Heer, ons hart is vol lof. 

Wij verhogen uw naam. 

Wees verheven, o Heer mijn God, 

glorie voor de Koning. 

Welkom & Gebed 

 

Samenzang met Teencombo 
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Hij kwam bij ons, heel gewoon, 

De Zoon van God als mensenzoon 

Hij diende ons als een Knecht 

Hij heeft Zijn leven afgelegd. 

 

Zie onze God, de Koning-Knecht, 

Hij heeft Zijn leven afgelegd. 

Zijn voorbeeld roept om te dienen ied’re dag,  

Gedragen door Zijn liefd’ en kracht 

 

 

En in de tuin van de pijn 

Verkoos Hij als een lam te zijn, 

Verscheurd door angst en verdriet 

Maar toch zei Hij: “Uw wil geschied”.  

 

Zie onze God, de Koning-Knecht, 

Hij heeft Zijn leven afgelegd. 

Zijn voorbeeld roept om te dienen ied’re dag,  

Gedragen door Zijn liefd’ en kracht 

 

Schriftlezing door … (JMC1) 

LUKAS 23, vers 8 t/m 11  

Jezus voor Herodes  

8  En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want 

hij had al lange tijd gewenst Hem te zien, omdat hij 

veel over Hem gehoord had; en hij hoopte een of 

ander teken te zien dat door Hem gedaan zou 

worden.  

9 En hij ondervroeg Hem met veel woorden, maar 

Hij antwoordde hem niets.  

10 En de overpriesters en de schriftgeleerden 

stonden Hem heftig te beschuldigen. 

11 En toen Herodes, samen met zijn soldaten, Hem 

gehoond en bespot had, deed hij Hem een sierlijk 

gewaad om en stuurde Hem terug naar Pilatus.  

 

Schriftlezing door … (JMC1) 

MARKUS 15, vers 12 t/m 15 

12 En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen 

hen: Wat wilt u dan dat ik met Hem doen zal Die u 

de Koning van de Joden noemt?  

13 En zij riepen opnieuw: Kruisig Hem!  

14 Maar Pilatus zei tegen hen: Wat voor kwaad 

heeft Hij dan gedaan? En zij riepen nog harder: 

Kruisig Hem!  

15  Pilatus nu wilde de menigte tevreden stellen en 

liet Barabbas voor hen los; en hij leverde Jezus, 

nadat hij Hem gegeseld had, over om gekruisigd te 

worden. 
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OPWEKKINGSLIEDEREN 614 

 

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 

met een kruis op zijn rug 

en een doornenkroon. 

Hoor de menigte schreeuwt en roept: 

'Kruisigt Hem!' 

Zo gaf God zijn eigen Zoon. 

 

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'.  

 

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. 

 

In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 

Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 

Maar de steen van het graf is 

nu weggehaald, 

Jezus leeft, Hij is opgestaan. 



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. 

 

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. 

 

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, 

uw genade is mij genoeg. 
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OPWEKKINGSLIEDEREN VOOR KINDEREN 85 

Als ik mijn ogen sluit 

En denk aan Golgotha 

Dan lijkt het net of ik  

Daar op die heuvel sta 

Ik zie het houten kruis 

Zie wat de mensen doen 

Dat Jezus sterven moet 

Want dat gebeurde toen 

 

Ik hoor opnieuw Zijn stem 

Die roept: het is volbracht! 

En daar na wordt het stil 

’t Is donker als de nacht 

Toen stief Hij aan het kruis 

Toen was de pijn voorbij 

O, ik weet meer dan ooit 

Dat Hij dit deed voor mij 

 

Ik doe mijn ogen dicht 

En vouw mijn handen stil 

Ik bid met heel mijn hart 

Wat ik Hem zeggen wil 

Heer, aan dat houten kruis 

Droeg U de straf voor mij 

Ik had nog nooit een Vriend 

Die zoveel hield van mij 

 

Schriftlezing door … (JMC1) 

MARKUS 16, vers 1 t/m 8 

De opstanding  

1 En  toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden 

Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, 

en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan 

zalven.  

2 En heel vroeg op de eerste dag van de week 

kwamen zij bij het graf, toen de zon opging.  

3 En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de 

steen van de ingang van het graf wegrollen?  

4 En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen 

weggerold was, want hij was heel groot.  

5    En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij 

aan de rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in 

een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan.  

6 Maar hij zei tegen hen:  Wees niet ontdaan. U 

zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is 

opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze 

Hem gelegd hadden.  

7 Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en 

Petrus, dat Hij u  voorgaat naar Galilea; daar zult u 

Hem zien,  zoals Hij u gezegd heeft.  

8    En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij 

het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had 

hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, 

want zij waren bevreesd.  

 

Luisterlied – Teencombo 

Marcel & Lydia Zimmer: Heer, wij aanbidden U 

 

Eeuwige God  

hemelse vader  

die zoveel om ons geeft  

dat U uw Zoon  

in uw genade  

voor ons gegeven heeft  

  

Immanuël  

‘God is met ons’  

U laat ons nooit alleen  

Ieder moment  

bent U bij ons  

uw armen om ons heen  

 

Heer wij aanbidden U  

Heer wij aanbidden U  

Heer wij aanbidden U  

voor altijd  

 

U hebt het graf  

overwonnen  

de dood kon U niet aan  

Het is volbracht  



de weg is open  

want U bent opgestaan  

 

U hebt het graf  

overwonnen  

de dood kon U niet aan  

Het is volbracht  

de weg is open  

want U bent opgestaan  

 

Heer wij aanbidden U  

Heer wij aanbidden U  

Heer wij aanbidden U  voor altijd  

Heer wij aanbidden U  

Heer wij aanbidden U  

Heer wij aanbidden U  in eeuwigheid 

  

Halleluja   
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Deze vrede leeft in mij,   

ook wanneer mijn afscheid komt, 

als een anker voor mijn ziel, 

want ik weet: het is goed.  

 

Jezus, Hij overwon 

en het graf is overmand. 

De zege is behaald, 

want het Lam is opgestaan. 

 

En ik herleef, want Hij roept mijn naam; 

nooit meer lijden, nooit meer pijn. 

En ik zweef als een adelaar, 

tot voor Gods troon; 

ik kniel voor Hem en leef. 

Ik herleef. 

 

Ja, de dag komt dichterbij 

dat de schaduwen vergaan 

en het licht de nacht verdrijft; 

mijn geloof wordt zien voortaan. 

 

Jezus, Hij overwon 

en het graf is overmand. 

De zege is behaald, 

want het Lam is opgestaan. 

 

En ik herleef, want Hij roept mijn naam; 

nooit meer lijden, nooit meer pijn. 

En ik zweef als een adelaar, 

tot voor Gods troon; 

ik kniel voor Hem en leef. 

Ik herleef. 

 

Dan hoor ik de stem 

van vele engelen: 

‘Waardig is het Lam!’ 

Ik hoor het gejuich 

van alle heiligen: 

‘Waardig is het Lam!’ 

‘Waardig is het Lam!’  

 

Ik herleef, want Hij roept mijn naam; 

nooit meer lijden, nooit meer pijn. 

En ik zweef als een adelaar, 

tot voor Gods troon; 

ik kniel voor Hem en leef. 

Ik herleef. Ik herleef!  

  

Samenzang met Orgel 

PSALM 103, vers 1 NB 

 

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

die u geneest, die uit het graf uw leven 

verlost en kroont met goedertierenheid. 

 

Korte Meditatie 

  

Samenzang met Orgel 

PSALM 118, vers 12 en 14 OB 

 

 Dit is de dag, de roem der dagen,  

 Dien Isrels God geheiligd heeft.  

 Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,  

 Hem roemen, die ons blijdschap geeft.  

 Och HEER', geef thans Uw zegeningen;  

 Och HEER', geef heil op dezen dag;  

 Och, dat men op deez' eerstelingen  

 Een rijken oogst van voorspoed zag.  

 

 Gij zijt mijn God, U zal ik loven,  

 Verhogen Uwe majesteit.  

 Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;  

 U prijz' ik tot in eeuwigheid.  

 Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,  

 Want goed is d' Oppermajesteit:  

 Zijn goedheid gaat het al te boven;  

 Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!  



Samenzang met Combo 
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Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 

De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan! 

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan 

Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan! 

 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan! 
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Heer ik dank U 

Voor wat U heeft gedaan 

Ik kon niet doorgaan op eigen kracht 

Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan 

U spreekt mij vrij, want het is volbracht 

 

Dat is genade! 

En wat ik de of laat 

Uw liefde blijft bestaan 

Uw liefde wordt niet minder of meer 

Vastberaden 

Geloof ik in uw naam 

Zo blijf ik stevig staan 

Want Jezus is mijn rots en mijn Heer 

Genade! 

 

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan 

U bracht mij veilig in Uw gezin 

U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan 

U gaf mijn leven een nieuw begin 

 

Dat is genade! 

En wat ik de of laat 

Uw liefde blijft bestaan 

Uw liefde wordt niet minder of meer 

Vastberaden 

Geloof ik in uw naam 

Zo blijf ik stevig staan 

Want Jezus is mijn rots en mijn Heer 

Genade! 

 

God houdt van zondaars 

Van wie ik ben en wat ik ooit zal zijn 

Maakt mij een winnaar 

En satans listen krijgen mij niet klein 

 

Ik mag leven want Jezus kocht mij vrij 

de borgsom werd met zijn bloed betaald 

Jezus Christus die alles gaf voor mij 

Geeft mij nu leven dat door zal gaan 

 

Dat is genade! 

En wat ik de of laat 

Uw liefde blijft bestaan 

Uw liefde wordt niet minder of meer 

Vastberaden 

Geloof ik in uw naam 

Zo blijf ik stevig staan 

Want Jezus is mijn rots en mijn Heer 

Genade! 

 

Samenzangmedley met Combo 

GEZANG 215, vers 1 

 

 

Christus, onze Heer, verrees, halleluja!  

Heilge dag na angst en vrees, halleluja! 

Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja! 

Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 

 

JOHANNES DE HEER 25, vers 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. 

 

JOHANNES DE HEER 915, vers 1 

 

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.  

 

Dankgebed 
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De zon komt op, maakt de morgen wakker; 

mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt 

en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

 Loof de Heer, o mijn ziel. 

 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

 Met meer passie dan ooit; 

 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

  

 Loof de Heer, o mijn ziel. 

 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

 Met meer passie dan ooit; 

 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 

 Loof de Heer, o mijn ziel. 

 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

 Met meer passie dan ooit; 

 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
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