
 
Lied 25 JdH - Daar juicht een toon 
1  Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans’ Jeruzalem; 
een heerlijk morgen licht 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 ’s Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
 
3  Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
Wie in ’t 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. 
 
Lied 127 Hanna Lam – De Heer is waarlijk 
opgestaan 
1  Jezus deed de dood teniet. 
Zing daarom het hoogste lied. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 

2 Vrouwen uit Jeruzalem, 
kwamen vroeg en zochten Hem. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 
 
3 En hoe groot was hun verdriet, 
want zij vonden Jezus niet. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 
 
4 Maar een engel sprak hen aan: 
Die gij zoekt is opgestaan. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 
 
5 Denkt toch aan zijn eigen woord, 
dat gij vroeger hebt gehoord. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 
 
6 Hij, die grote mensenzoon, 
gaat door 't graf heen naar zijn troon. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 
 
7 Zoekt Hem bij de doden niet, 
maar zingt mee het hoogste lied. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
halleluja! 
 
En als ik denk aan de pijn die U leed, 
Dan kan ik U alleen maar danken. 
Dan kan ik U alleen maar danken. 
Dan kan ik U alleen maar danken. 
O, Heer. 
 
Opwekking 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. 
  



 

 
 
Opwekking 359 - De hemel juicht 
De hemel juicht 
tot eer van de verrezen Heer. 
En alles buigt 
voor de schoonheid van de Heer. 
 
In eeuwigheid zal Hij 
het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij 
uit eerbied voor Gods Zoon. 
 
Kom zing met mij 
tot eer van de verrezen Heer. 
Hij kocht ons vrij 
met zijn leven en zijn eer. 
 
In eeuwigheid zult Gij 
het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij 
uit eerbied voor Gods Zoon. 
 
Evangelische Liedbundel 411 - Jezus Leeft in 
Eeuwigheid  
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, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 
Lied – Jezus Overwinnaar 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw 
Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstild door de klank van Uw stem 
Alles buigt voor Koning Jezus 
 
U bent de held die voor ons strijdt 
U baant de weg van overwinning 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 
Jezus, Overwinnaar 

 
De duisternis licht op door U 
De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag 
De hemel juicht voor onze Koning 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer 
 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen... 
 
Opwekking 354 – Glorie aan God 
Glorie aan God. -4x- 
 
Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij’s het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, 
eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. -4x- 
 
Kondigt het aan, 
door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard’ wordt vervuld 
van zijn glorie! 



Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij’s verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. -4x- 
 
Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. -4x- 
 
 


