
1. Daar juicht een toon (wisselzang)  
Allen: 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans’ Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 
 
Mannen: 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held. 
Dames en kinderen: 
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
 
Allen: 
Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven, door Zijn dood bereid, 
een leven in Zijn heerlijkheid. 
 
2. Geprezen zij de Heer' 
Geprezen zij de Heer’, die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost  
en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren, 
vast in handen heeft. 
 
Refrein: 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat, Zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld, op Zich nam. 
 
Hij doet ons dankbaar, schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst, een heerlijk vergezicht. 
(Refrein)

3. De Heer’ is waarlijk opgestaan 
    (wisselzang)  
  
Allen refrein: 
De Heer’ is waarlijk opgestaan, halleluja! 
 
Allen: 
Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.
(Allen refrein)
 
Vrouwen en kinderen: 
Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.
(Allen refrein)

Mannen: 
En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet. 
(Allen refrein) 
 
Vrouwen en kinderen: 
Maar een engel sprak hen aan:
Die gij zoekt is opgestaan.
(Allen refrein) 
 
Allen: 
Zoekt Hem bij de doden niet,
maar zing mee het hoogste lied. 
(Allen refrein)
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4. Christus, onze Heer’ verrees  
Christus onze Heer verrees, halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die ten dode ging aan ’t kruis, halleluja!
Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 
 
Maar Zijn lijden en Zijn strijd, halleluja! 
Heeft verzoening ons bereid, halleluja! 
Nu is Hij der heem’len Heer’, halleluja! 
Eng’len juub’len Hem ter eer, halleluja! 
 
Voorzang: psalm 21 vers 4 en 5  
 
Hij heeft, o God, van U begeerd
Het onvergank'lijk leven;
Gij hebt het hem gegeven.
Zo zijn de dagen hem vermeêrd;
Zo leeft de Vorst altoos;
Zo leeft hij eindeloos.

Hoe groot en schitt'rend is zijn eer,
Door 't heil, aan hem bewezen!
Hoe is zijn roem gerezen!
O alvermogend' Opperheer,
Wat glans, wat majesteit
Hebt Gij dien Vorst bereid!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de dienst: U zij de glorie  
 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immer meer. 
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 immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot, 
Niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer.


