
Hij leeft! De  Heer’ verrees. De Heer’ is waarlijk opgestaan. 
Christus verrezen uit het graf. Christus opgestaan. Sterft nimmermeer. 

O dood, waar is uw prikkel? En graf uw overwinning? 
De prikkel des doods is schuld. En de kracht der schuld is de wet. 
Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft! Amen. 

 

De Jonge Zangers: 

Aan de Wijnstok zitten ranken, 
zij groeien meer en meer. 
Dat is aan God te danken:  

de Wijnstok is de Heer’. 

Refrein 

Wat voor rank ben jij, wat voor rank ben jij? Ziet God jou vruchten dragen? 
De slechte ranken doet Hij weg. Zo’n rank is te beklagen. 

Wat voor rank ben jij, wat voor rank ben jij? Ziet God jou vruchten dragen? 
Met vruchten is de Landman blij, daarin heeft Hij behagen. 

In de Wijnstok moet je blijven  
anders raakt de rank verdord. 
Zo’n rank zal God verwijd’ren,  

zodat het brandhout wordt.    Refrein 

Want een vaste rank zal groeien,  

geeft vruchten keer op keer. 

De vaste ranken bloeien  

tot glorie van de Heer’.          Refrein 
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Intro Marnixkoor en De Jonge Zangers: 
 

Hoort, daar juicht een toon op aarde 
De Jonge Zangers: 
Hoort de klokkentoon nu klinken, nodend tot het bedehuis,  
’t evangelie daar verkondigd wijst op ’t eeuwig vaderhuis. 
Hoort daar juicht een toon op aarde, ’t klinkt door gans Jeruzalem. 
 
Hoort hoe schoon de klokken luiden, ’t heerlijk paasfeest breekt weer aan. 
Klanken die ons gaan beduiden, dat de Heer’ is opgestaan. (2x) 

 
Hoort! Hoe klinkt het over d’ aarde, dood en graf te niet gedaan. 
’t Is een lied van eeuw’ge waarde, t’ zegt: de Heer’ is opgestaan. (2x) 
 

Marnixkoor:  
BIM BAM (herhaald) Jubilate Amen! (herhaald). 

De Jonge Zangers: 

Lied van bemoediging in gemis 
In de herfst verdort het gras, de bloemen vallen af,  
en de vogels, die er waren, vliegen naar een ander land. 
Maar ‘t Woord van onze God, houdt eeuwig stand.          
 
De hemel en de aard, het licht van zon en maan, 

alles wat er is geschapen, zal op een dag vergaan. 

Maar ‘t Woord van onze God, houdt eeuwig stand.          

‘t Is de rots waarop wij bouwen, wij bouwen niet op zand. 
Wie het Woord van God vertrouwen zijn veilig in Zijn hand. 
Want, het Woord van onze God houdt eeuwig stand! 

 

 

Wij zingen van Jezus, van Hem is alle macht. 
Hij heeft op Golgotha, de wereld heil gebracht. 
De Zoon van God is Hij en aller heren Heer.  
Wij zingen van Jezus onze Heer. 



Wij zingen van Jezus, die eeuwig leven geeft. 
Die al wat duivels is, reeds overwonnen heeft. 

Voor Hem die Koning is, is onze dank en eer. 
Wij zingen van Jezus, meer en meer! 

Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha                      
dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta. 
Ik hoor opnieuw Zijn stem die roept: Het is volbracht. 
En daarna word het stil, ‘t is donker in de nacht. 

Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen. 
dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen.          
Toen stierf Hij aan het kruis, toen was de pijn voorbij. 
O, daarom vraag ik maar, deed Hij dit ook voor mij? 

Ik doe mijn ogen dicht en vouw m'n handen stil. 
Ik bid met heel mijn hart wat ik Hem vragen wil: 
Heer' droeg U de straf aan het kruis dan ook voor mij? 
Ik had nog nooit een Heer' die dat deed voor mij! 
 

Vader ‘k wil U danken, dat U gaf Uw Zoon.  
Stervend voor verlorenen droeg Hij het zondeloon. 
Daar Hij verlaten werd, alleen en eenzaam was,  

opdat ik nimmermeer, door U verlaten zou zijn. 
Laat mij dan leven, Heer, sprekend van U, die leeft!  

Gij zijt mijn Heer’ en God, die eeuwig leven geeft. 

De zon komt op, maakt de morgen wakker;                 
mijn dag begint met een lied voor U.                            

Heer’, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,   
laat mij nog zingen als de avond valt.                          

Refrein: Loof de Heer’, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijkt Zijn heilige Naam. 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.  

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.   Refrein. 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 

tienduizend jaren tot in eeuwigheid.    Refrein. 



Marnixkoor: 
 

Psalm 38 

Groot en eeuwig Opperwezen, zeer te vrezen, staf mij in Uw gramschap niet. 
Toon mij toch, dat Uw kastijden, in mijn lijden, uit geen grimmigheid geschiedt. 
 

Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheen; 
Zulk een last van zond' en plagen, niet te dragen,  
drukt mijn schouders naar beneên. 
 
Maar wat klaag ik, Heer' der heren? Mijn begeren is voor U, in al mijn leed, 
Met mijn zuchten en mijn zorgen, niet verborgen; daar Gij alles ziet en weet. 
 

 

Eng’lenhand schoof weg ’t gesteente van des Kruishelds Koningsgraf. 
Die als offer voor ons zondaars Zijne reine ziele gaf. 
Neen, hier is geen balsem nodig; zondaars lichaam zal vergaan;  
Voor Hem had de dood geen banden, ’s Vaders Zoon is opgestaan! 
 
Jezus leeft, en door Zijn almacht maakt van zond’ en dood Hij vrij. 

Allen die aan ’t kruis zich klemmend, buigen voor Zijn heerschappij. 
Zalig, wie Zijn Woord gelovend, als verloor’nen tot Hem vlien, 
Want zij zullen weer-geboren in hun Heer’ de Vader zien. 
 
Nun lob mein Seel, den Herren, 
Was in mir ist, den Namen sein, 

Sein Wohltat tut er mehren, 

Vergiss es nicht, o Herzen mein, 
Hat dir dein Sünd vergeben,  
Und heilt dein Schwachheit gross, 
Errett’t dein armes Leben, 
Nimmt dich in seinen Schoss, 
Mit rechtem Trost beschüttet,  
verjüngt dem Adler gleich, 

Der Kön’g schafft Recht, behütet, die 
leiden in seinem Reich.  

Nu looft mijn ziel, de Heere, 
Wat in mij is, zijn Naam, 

Zijn weldaden laat Hij vermeerderen, 

Vergeet dat niet, mijn hart. 
Heeft u uw zonden vergeven, 
En uw grote zwakten genezen. 
Redde uw arme leven 
Neemt u op in Zijn schoot. 
Met oprecht troost beschut,  
verjongt zoals de adelaar, 

De Koning spreekt recht,  
behoedt die leiden in Zijn rijk. 
 

Die Gottesg’nad alleine, 
Steht fest und bleibt in Ewigkeit, 
Bei seiner liebe G’meine, 

Die steht in seiner Furcht bereit, 
Die seine Bund behalten, 
Herrschen im Himmelreich, 
Ihr starken Engeln, waltet, 
Seins Lobs und dient zugleich, 
Dem grossen Herrn zu Ehren, 
Und treibt sein heilges Wort, 

Mein Seel soll auch vermehren, 
Sein Lob an allem Ort. 

Alleen de genade van God, 
Staat vast en blijft in eeuwigheid, 
Bij Zijn geliefde gemeente 

Die in Zijn dienst bereid staat. 
Die zich aan Zijn verbond behouden, 
Heersen in het hemelrijk. 
Uw sterke engelen, heersen, 
Loven Hem en dienen hem tegelijk, 
De grote Heere te eren 
En doen Zijn heilig Woord, 

Mijn ziel moet Zijn lof ook overal  
vermeerderen. 

 
 

 


