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Johannes de Heer 25 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 

die galmt door gans' Jeruzalem; 

een heerlijk morgenlicht breekt aan:  

de Zoon van God is opgestaan! 

 

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! 

 

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. 

 

Want nu de Heer is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan, 

een leven door zijn dood bereid, 

een leven in zijn heerlijkheid. 

 

 

Op Toonhoogte 354 – Maria kwam bij het graf 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectelied: Opwekking 71 – Jezus leeft in eeuwigheid 

Jezus leeft in eeuwigheid, 

zijn shalom 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 shalom 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 shalom wordt wereldwijd. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van ons leven. 

 

 

Opwekking 213 – U zij de Glorie 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immer weer. 

Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af, 

heeft de steen genomen, van ’t verwonnen graf: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immer meer. 

  

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 

Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer. 

Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind, 

en zegt telkens kere, Christus overwint! 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immer meer. 

  

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 

In zijn goddelijk wezen, is zijn glorie groot; 

niets heb ik te vrezen, in leven en in dood. 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immer meer. 
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Zingend Gezegend 246 

Kroon Hem met gouden kroon, 

het Lam op Zijnen troon. 

Hoor, hoe het hemels loflied al, 

verwint in heerlijk schoon. 

Ontwaak, mijn ziel en zing 

van Hem, die voor u stierf. 

En prijs Hem in all’ eeuwigheên, 

die ’t heil voor u verwierf. 

 

Kroon Hem, der liefde Heer, 

aanschouw Hem hoe Hij leed. 

Zijn wonden tonen ’t gans heelal, 

wat Hij voor ’t mensdom deed. 

De eng’len aan Gods troon, 

all’ overheid en macht, 

zij buigen dienend zich ter neer, 

voor zulke wondermacht. 

 

Kroon Hem, de Vredevorst, 

wiens macht eens heersen zal, 

van pool tot pool,van zee tot zee, 

’t klink’ over berg en dal. 

Als alles voor Hem buigt  

en vrede heerst alom, 

wordt d’aarde weer een paradijs. 

Kom, Here Jezus, kom. 

 

 

Opwekking 614 – Zie hoe Jezus daar loopt 

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. 

 

 

Opwekking 267 – Groot is de Heer 

Groot is de Heer, Hij is heilig en goed. 

Door zijn kracht staan wij vast in zijn liefde. 

Groot is de Heer, Hij's waarachtig en trouw. 

Door genade bewijst Hij zijn liefde. 

 

Groot is de Heer en waard onze lofprijs. 

Groot is de Heer en waard onze eer. 

Groot is de Heer, verhef dan je stem, 

verhef dan je stem. 

Groot is de Heer. (2x) 

 

 

Collectelied: God and God alone 

God and God alone 

Reveals the truth of all we call unknown 

And all the best and worst of man 

Won't change the Master's plan 

It's God's and God's alone 

 

God and God alone 

Is fit to take the universe's throne 

Let everything that lives 

Reserve its truest praise 

For God and God alone 

 

God and God alone 

Will be the joy of our eternal home 

He will be our one desire 

Our hearts will never tire 

Of God's and God alone 

 

God and God alone 

Is fit to take the universe's throne 

Let everything that lives 

Reserve its truest praise 

For God and God alone 

 

God and God alone 

Is fit to take the universe's throne 

Let everything that lives 

Reserve its truest praise 

For God and God 

 

Let everything that lives 

Reserve its truest praise 

For God and God alone 



Op Toonhoogte 190 – Heer U bent mijn leven 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 

U woord is het pad de weg waarop ik ga 

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 

Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij 

 

k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd 

eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij 

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 

en met God de Vader en verenigt met uw volk 

Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 

dan brengt U ons thuis in Gods rijk 

 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

En in uw vergeving leef ik nu 

 

Vader van het leven, ik geloof in U 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht 

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 

Om het zaad te zijn van Godsrijk 


