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Opening en gebed 
 
Aankondiging van de komst van de Koning  
  
Zingen:  Psalm 118: 13 
 
13.  Gezegend zij de grote Koning 

die tot ons komt in ’s HEEREN naam! 
Wij zeeg’nen u uit ’s HEEREN woning; 
wij zegenen u al te zaâm. 
De HEER’ is God, door Wien w’ aanschouwen 
het vrolijk licht, na bang gevaar; 
bindt d’ offerdieren dan met touwen 
tot aan de hoornen van ’t altaar. 

 
 
Lezen: 
Voorzegging:  Zacharia 9: 9 
Vervulling:      Markus 11:8-10 
 
 
Zingen: Psalm 24:5 
 
5.  Verhoogt, o poorten, nu de boog; 

rijst eeuw’ge deuren, rijst omhoog; 
opdat g’uw Koning moogt ontvangen. 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
’t Is ’t Hoofd van ’s hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen. 

 
 
Gedicht: Zie, Ik maak alle dingen nieuw - Enny IJskes-Kooger 
 
Als eens dit oude gaat verdwijnen, 
als alles hier vernieuwd zal zijn, 
als eeuwiglijk Gods zon zal schijnen, 
als er geen ziekte is, of pijn, 
 
als niemand meer zal hoeven zwerven 
tot waar geen sterveling hem kent, 
als er geen kind meer hoeft te sterven 
onder een wreed bombardement, 
 
nooit meer een leven wordt bedorven, 
geen naam meer door het slijk gesleurd, 
men nooit meer hoort: “hij is gestorven”, 
geen mens meer schreit, geen mens meer treurt, 
 
als zeeën ons niet zullen scheiden, 
geen mens een medemens bezeert, 
als God een stad ons zal bereiden, 
dan is de Heer’ teruggekeerd. 



 
Dan is het laatste leed geleden, 
de laatste kreet van pijn geslaakt, 
de allerlaatste strijd gestreden, 
dan zijn wij waarlijk vrij gemaakt. 
 
Het lijden van Christus              
 
Muzikale bijdrage: 

Wir setzen uns mit Tränen nieder - J.S. Bach (uit de Matthëus Passion) 
Door Gert van Mansom – orgel 

 
Lezen: 
Voorzegging: Jesaja 52: 14-15 
Vervulling:     Markus 10: 32-34 
 
 
Zingen:  Gezang 142: 1 en 4 (wijs: psalm 26) 
 
1.  Blijft hier en waakt met Mij! 

Nu is de dood nabij, 
nooit was Ik zo bedroefd en bang. 
Blijft wakker om te bidden 
totdat Ik in uw midden 
straks wederkom; het duurt niet lang. 

 
4.  Blijft hier en waakt met Mij! 

Hebt gij geen medelij’? 
Gij wist dat gij niet slapen mocht! 
Kunt gij niet één uur waken 
zonder in slaap te raken? 
Bidt God dat gij niet wordt verzocht! 

 
 
Lezen: 
Voorzegging:  Jesaja 53: 11 
Vervulling:      Mattheüs 27: 33-34, 38 
 
 
De overwinning door Christus 
 
Meditatie: 1 Korinthe 15: 51- 58 
 
Zingen: Lied 178:1,3 en 4 (Weerklank)  
1.  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.   

 
3. Jezus leeft! Hem is de macht.  



Niets kan mij van Jezus scheiden.  
Hij zal, als de vorst der nacht  
mij te na komt, voor mij strijden.  
Drijft de vijand mij in 't nauw,-   
Dit is al waar ik op bouw.   

 
4.  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!’  
 

Lezen: 
Voorzegging:     Psalm 16: 9-10 
Vervulling:         Lukas 24:5-6 
 
Muzikale bijdrage door vier gemeenteleden: 
 

Zo lief had God de Vader ons (Op Toonhoogte 133) 
1. Zo lief had God de vader ons,  

Dat Hij zijn eigen Zoon zond; 
Tot heil van ons gebroken hart,  
Omdat Hij ons zo kostbaar vond.  
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 
Toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; 
Toch is het Jezus’ bloed dat ons 
Weer dicht in zijn nabijheid bracht. 

2. O zie de mens daar aan het kruis, 
met al mijn schuld beladen; 
beschaamd hoor ik mijn eigen stem 
Hem loochenen en smaden. 
Het was mijn zonde die Hij droeg, 
Totdat Hij riep: “Het is volbracht!” 
Zijn laatste adem bracht mij hoop, 
Zijn sterven werd mijn levenskracht. 

3. Ik roem niet meer in eigen kracht;  
In gaven, in wat wijsheid is; 
Ik roem alleen nog in de Heer;  
Zijn dood en Zijn verrijzenis. 
Hoe zou ik delen in Zijn loon, 
De zegen die Hij heeft behaald? 
Maar dit weet ik met heel mijn hart; 
Zijn offer heeft mijn schuld betaald.  

 
 
Gedicht:          Juichend Paaslied (auteur onbekend) 
 
Dit is het juichend lied van Pasen 
dat God de dood gevangen heeft! 
En jubelend zingt ons verbazen: 
het graf is open! Jezus leeft! 



 
Dit lied schalt over dichte graven 
waar onze doden zijn vergaan. 
Vandaag gaan wij de dood begraven 
de Heer is waarlijk opgestaan. 
 
Wij durven van het leven zingen 
al duikt de wereld naar de dood; 
want, graven zullen openspringen, 
straks, in Gods eeuwig morgenrood! 
 
De dood danst nu zijn laatste ronde 
en waant zich vrij van elke rem - 
God laat hem toe, nog een seconde; 
maar…… Jezus leeft en wij met Hem! 
 
Muzikale bijdrage door vier gemeenteleden:  
 

Een toekomst vol van hoop (Sela) 
1. In de nacht van strijd en zorgen 

Kijken wij naar U omhoog, 
Biddend om een nieuwe morgen, 
Om een toekomst vol van hoop. 

2. 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. 

3. U heeft ons geluk voor ogen,  
Jezus heeft het ons gebracht! 
Mens, als wij voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht. 
Refrein: 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
Leidt ons door dit leven heen. 

4. U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht. 
Refrein: 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
Dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen,  
Leidt ons door dit leven heen. 
 

Afsluiting en dankgebed 



 
Zingen: Lied 183 U zij de Glorie (Weerklank) 
 
1. 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. 

 
3. 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 in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer’! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 


