
                     

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. Jezus leeft en ik met Hem  
Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven?  
Hem behoor ik en Zijn stem  
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik Zijn licht aanschouw, 
dit is al waar ik op bouw. 
 
Jezus leeft! Nu is de dood  
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood  
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
Gij zijt al waar ik op bouw! 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3. 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! Hij leeft, Hij leeft!  
 
 
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! 
  

de Heer’ ! waarlijk op"#aan!



5. Toekomst vol van hoop 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 
Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.     
 
Refrein: 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht.       
(Refrein) 
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht. 
(Refrein 2 x)

 
Voorzang: Psalm 21 vers 4  
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. 

Na de dienst: U zij de glorie  
U zij de glorie, opgestane Heer’, 
U zij de victorie nu en immermeer. 
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. 


