
Welkom, Welkom iedereen 

Welkom, welkom 
welkom iedereen 
Doe je met ons mee? 
We beginnen zo meteen 
Welkom, welkom 
fijn dat jij er bent 
Zing gezellig mee 
als jij het liedje kent 
 
Maar eerst nog even dit 
voor we verder gaan 
tellen we tot drie 
en dan roep jij je naam 
1, 2, 3 ... 
Sorry maar helaas 
dat ging nog niet zo goed 
daar komt ‘ie nog een keer 
nu weet je hoe het moet 
1, 2, 3 ...Welkom, welkom!  
 
Opwekking 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'.  
 
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. 
 
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. 
 
(Refrein) 
 
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: 
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. 
 
Johannes de Heer 657 

Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn 
liefde, wonder groot, 
Die Zichzelve gaf aan't kruishout, en mij 
redde van de dood. 
 
Refrein 
Zing, o zing van mijn Verlosser, met Zijn 
bloed kocht Hij ook mij, 
aan het kruis schonk Hij genade, droeg 
mijn schuld en ik was vrij. 
 

'k Wil het wonder gaan verhalen, hoe Hij op 
Zich nam mijn straf; 
hoe in liefde en genade, Hij 't rantsoen 
gewillig gaf. 
Refrein 
 
'k Wil mijn dier'bre Heiland prijzen, spreken 
van Zijn grote kracht, 
Hij kan overwinning geven over zond' en 
satans macht. 
Refrein 
 
Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe Hij 
smarten leed en pijn, 
om mij 't leven weer te geven, eeuwig eens 
bij Hem te zijn. 
Refrein 

Vertel het aan de mensen 

Vertel het aan de mensen 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen  
Wie vrede geeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Dat Jezus leeft 
Vertel het aan de mensen 
 
Want iedereen moet weten  
Wie liefde heeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten  
Wie vrede geeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Dat Jezus leeft 
Iedereen moet weten 
 
Vertel het aan de mensen 

 



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 

Opwekking 430 

Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 

U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 

Opwekking 799 

De middag kleurde zwart. 
De hemel treurde zacht. 
Gods Zoon werd aan het kruis geslagen. 
Hij werd voor ons vervloekt, 
vergoot voor ons zijn bloed. 
Zo heeft Hij onze straf gedragen. 

Hij gaf één laatste schreeuw. 
De hemel keek en zweeg. 
Gods Zoon werd naar het graf gedragen. 
Een oorlog in het graf: 
de dood werd overmand, 
op eigen grond voorgoed verslagen. 

Opeens bewoog de grond; 
de steen werd weggerold. 
Volmaakte liefde won zelfs van het graf. 
Nee, dood, jij heerst niet meer! 
De Opgestane Heer 
heeft al je macht gebroken. 

Refrein: 
Want Jezus leeft in eeuwigheid: 
verrezen Heer, in heerlijkheid, 
verheven en verheerlijkt! 
Jezus, Hij leeft! 
Jezus, Hij leeft! 

Opeens bewoog de grond; 
de steen werd weggerold. 
Volmaakte liefde won zelfs van het graf. 
Nee, dood, jij heerst niet meer! 
De Opgestane Heer 
heeft al je macht gebroken. 

(Refrein 2x) 

Bridge 4x: 
We zingen halleluja! 
We zingen halleluja! 
We zingen halleluja! 
Het Lam is opgestaan! 

(Refrein 2x) 

Kinderopwekking 232 

Wij vieren feest 
omdat Jezus weer leeft. 
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan. 
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. 
Jezus is opgestaan! 
 
Hij heeft de dood overwonnen, 
ons van de zonde bevrijd. 
Hij stierf maar dit is het wonder: 
Hij leeft in eeuwigheid 
 
Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 
prijs zijn grote naam. 
En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning. 
Jezus is opgestaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opwekking 554 

ik weet hij heeft mij gered  
mij in de vrijheid gezet 
ik geloof 
ik geloof 
 
hij droeg mijn pijn en mij schuld 
heeft mij met liefde gevuld 
ik geloof  
ik geloof 
 
`k hef een banier op 
mij heer stond op uit het graf 
 
refrein: 
mijn verlosser leeft 
mijn verlosser leeft 
mijn verlosser leeft 
mijn verlosser leeft 
mijn verlosser leeft 
mijn verlosser leeft 
mijn verlosser leeft 
 
u draagt mijn pijn en mijn lasten 
en richt mij op 
om dansend op de berg te zien  
dat u weer komen zal 
 
refrein 
 

Opwekking 213 

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 794 

(Dit lied wordt in het engels gezongen, 
hieronder afgedrukt vindt u de 
nederlandse vertaling) 

 

Geen slaaf meer 

U ontrafelt mij, met de melodie 

U omringt mij met een lied 
Van bevrijding, van mijn vijanden 

Tot al mijn angsten weg zijn. 
  

Ik ben geen slaaf van angsten meer 
Ik ben het kind van God 
  

Vanuit de buik van mijn moeder 
U koos voor mij 

Liefde riep mijn naam 

Ik ben herboren, in Uw familie 
Jouw bloed stroomt door mijn aderen. 
  

Ik ben geen slaaf van angsten meer 

Ik ben het kind van God 
  
U splitste de zee, zodat ik ertussen kon 

wandelen 
Al mijn angsten zijn verdronken in een 

perfecte liefde 

U hebt mij gered, zodat ik kon staan en 
zingen 

Ik ben het kind van God. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 


