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De Jonge Zangers: 

Hosanna, hosanna, de Koning komt in de naam van de God van Israël. 2x 

Hosanna, hosanna, de Koning van Israël. 2x 

 
Wees welkom, wees welkom, o Vredevorst in de naam van de God van Israël. 2x 
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël. 2x 
 
Gij brengt en verkondigt het jubeljaar in de naam van de God van Israël. 2x 
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël. 2x  
 

 

Wie lopen in het morgenlicht die lange weg daar af? 
Het zijn twee vrouwen, heel bedroefd, op weg naar Jezus graf. 
  
Ze praten niet maar zwijgen stil, ze denken aan hun Heer'. 

Aan wat Hij sprak, aan wat Hij deed. Nu is Hij er niet meer. (Jongens) 

Ze komen in de kleine hof, en dan- een helder licht! 
De aarde beeft, de vrouwen doen hun handen voor 't gezicht. 
  
Ze weten niet wat er gebeurt en blijven angstig staan. 
Een engel Gods is neergedaald. Nu is 't met hen gedaan. (Meisjes) 

 
Daar klinkt zijn stem: Wees maar niet bang en blijf niet treurig staan. 
U zoekt uw Heer': Hij is hier niet, want Hij is opgestaan! 
  
Zie, t' graf is leeg, en Jezus leeft! Ga vlug nu hier vandaan. 

Want ie-der moet nu weten, dat de Heer' is opgestaan. 
 

Daar in de heuvels van Judea na jaren lange strijd.  
Daar luiden klokken in de verte de stem der eeuwigheid. 
Een pad van stenen haast versleten daar trok de tijd voorbij. 
Een muur waar mensen staan te bidden opdat het vrede zij. 
Refrein: 

Jeruzalem, o stad van goud voor eeuwig jong al ben je oud, 

‘k zal jou mijn leven nooit ver-ge-ten, jij bent van mij. 
Jeruzalem, o stad van goud voor eeuwig jong, al ben je oud en in mijn hart 
heb ik geweten eens kom je vrij. 1 



De weg naar Jericho ligt open door ‘n bloeiende woestijn. 
Het wonder, dat daar eens gebeurde zal steeds mijn lichtpunt zijn. 

O, gouden stad, wil mij vergeven mijn lofzang is maar klein.  

Jeruzalem, je bent mijn leven en zal dat altijd zijn. Refrein. 

Psalm 122 
Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt -- 
Zie wij staan gereed om naar Gods --huis te gaan.  
Kom, ga en doe als wij Ik ben verblijd, 
wanneer men mij godvruchtig opwekt -- 

Zie wij staan gereed om naar Gods --huis te gaan.  
Kom, ga en doe als wij.  
Jerusalem dat ik bemin wij treden uwe poorten in  
Daar staan onze voeten Jeruzalem is wel gebouwd. 
 

Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt  
Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan.  

Kom, ga en doe als wij. 
 
Dat vreed’ en aangename rust en milde zegen u verblij’  
Dat welvaart in uw vesting zij in uw paleizen vreugd’ en lust. 
Om vriend’ en broed’ren spreek ik nu, de vrede zij en blijv’ in U. 
Om ’s Heren huis in U gebouwd zal ik het goede voor u zoeken.  

 
Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt. 
Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan.  

Kom, ga en doe als wij. 
  
Jerusalem dat ik bemin wij treden uwe poorten in. 
Daar staan onze voeten Jeruzalem is wel gebouwd. 

Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt  
Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. 

Leer ons bidden in Uw Naam  
Trouwe Heere in de hemel vouwen w ’onze handen saam, 
Mogen wij eerbiedig vragen: ”Leer ons bidden in Uw Naam”. 
Heere ik gebruik vaak woorden die ik met mijn hart niet meen, 
‘k zoek naar mooie lange zinnen die ik van een ander leen. 

 
Heel vaak is mijn hart vol dingen wat het bidden zo verstoort. 
Harte deuren zijn gesloten, ik breng lege klanken voort. 
Bidden hebben wij zo nodig, zonder bidden gaat niets goed. 
Wil dan door Uw Geest ons leren om te bidden zo het moet. 
 

Want wij mogen zeker weten uit de Bijbel: t’ is Uw Woord,  
dat U ‘t roepen van de raven en de jonge musjes hoort. 
Wil dan ons gebed ook horen zo vol zonde ied’re dag. 
Dat ik toch door mijn gebeden U als Koning dienen mag. 
Opent U dan onze harten door genâ en maak ons rein. 
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Dat wij Amen mogen zeggen: “het zal waar en zeker zijn!” 
Trouwe Heere in de hemel. Trouwe Heere in de hemel. (echo) 

Trouwe Heere in de hemel vouwen w’ onze handen saam’. 

Mogen wij eerbiedig vragen: “Leer ons bidden in Uw Naam, In Uw Naam”. 

Marnixkoor: 
 

Hij zal mij bewaren 
Ik kijk omhoog naar de bergen, hoe kom ik daar doorheen? 
Is er iemand, die mij helpen kan, want ik voel mij hier alleen. 
Maar ik weet (maar ik weet) wie mijn Helper is,  
de Heer’, Die mij heeft gemaakt (heeft gemaakt). 
 

Hij zal bij mij zijn, Hij is een God Die over mij waakt. 

Als een schaduw gaat Hij met mij mee, Hij wijkt niet van mijn zij (van mijn zij). 
Hij houdt mij vast als ik struikel, op heel mijn weg is Hij nabij. 
Ja ik weet (ja ik weet) Wie mijn Helper is,  
de Heer’, Die mij heeft gemaakt (heeft gemaakt). 
 
Hij zal bij mij zijn, mij bewaren, Hij is een God Die over mij waakt. 

In het licht en in het donker, aan het begin en aan het eind 
Is Hij mijn God, Die mij bewaren zal, van nu aan tot in eeuwigheid. 

 
Jezus leeft in eeuwigheid Zijn sjaloom wordt werk’lijkheid 
Alle dingen maakt Hij nieuw, Hij is de Heer’ van mijn leven. 
 

Straks als er een nieuwe dag begint en het licht van duister wint, 
Mag ik bij Hem binnen gaan, voor Zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan. 

 
Jezus leeft in eeuwigheid Zijn sjaloom wordt werk’lijkheid 
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 open gaan, komt de Heer’ er aan. Heffen wij dit loflied aan: 

 
Jezus leeft in eeuwigheid Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw, Hij is de Heer’ van ons leven. 
 

Daar juicht een toon  en  Laat ons loven, laat ons juichen 
Laat ons loven, laat ons juichen, nu de Heer is opgestaan. 
Alles moet voor Hem zich buigen, Die voor zondaars heeft voldaan. 

Laat ons juichen, Hem ter eer, Jezus, aller scheps’len Heer. 
 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans' Jeruzalem;  
Het morgenlicht breekt heerlijk aan: de Zoon van God is opgestaan! 
 
Geen graf hield Hem, geen doodsgeweld, Hij overwon, de sterke Held.  
De dood moest wijken voor Zijn kracht, want Hij is God, bekleed met macht! 
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Jezus leeft en nu zal leven ieder die in Hem gelooft. 

Jezus zal ons nooit begeven, dat heeft Hij ons Zelf beloofd. 

Jezus leeft, bezingt Zijn eer, lof zij aller scheps’len Heer. 
 
Laat ons loven, laat ons juichen, nu de Heer’ is opgestaan. 
 
Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. 

 
Want nu de Heer’ is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door Zijn dood bereid, een leven in Zijn heerlijkheid. 
 

 

Dankt dankt nu allen God met blijde feestgezangen. 

Van Hem is ’t heuglijk lot, het heil dat wij ontvangen. 
Hij ziet in Christus ons altijd genadig aan, 

En heeft ons dag aan dag met goedheid overlaân. 
 
>>samenzang: zie programmablad. 
 

 

 

O magnify the Lord,  
O magnify o magnify the Lord with 

me, and let us exalt His name 
together. O magnify the Lord and may 
His name be lifted high for ever. 
O worship Him, O worship Christ the 

Lord with me, and let us exalt His 
name together.  
O worship Christ the King, and may 

His name be lifted high for ever.  
King of kings, and Lord of lords! 
May His name be lifted high for ever. 
O magnify, O magnify the Lord with 
me, and let us exalt His name 
together. O magnify the Lord, and 
may His name be lifted high for ever. 

King of kings, and Lord of Lords! 
May His name be lifted high for ever. 

O magnify, O magnify the Lord with 
me, and let us exalt His name 
together. O magnify the Lord, O 
magnify the Lord, and may His name 

be lifted high and may His name be 
lifted high for ever. 
O magnify the Lord! 
 

Verheerlijk Gods naam. 
O verheerlijk Gods grote naam  

en laat ons te saam Zijn naam verheffen. 
Ja verheerlijk de Heer’, Zijn naam moet  
eeuwig lofgezongen worden. 
Aanbidt de Heer’, aanbidt Christus  

de Heer’ met mij en laat ons tesaaam 
Zijn naam verheffen.  
Aanbidt Christus de Heer’,  

Zijn naam moet eeuwig lof  
gezongen worden. 
Zoon van God, uit Davids stam  
Die op aard’ voor onze redding kwam.  
Daarom moet Zijn naam bezongen  
worden. Kom verheerlijk de Heer’ met mij  
en laat ons tesaaam Zijn naam verheffen.  

Kom verheerlijk Heer’, dat al wat adem  
heeft Zijn naam bezinge met mij.  

Zoon van God, uit Davids stam,  
Die de schuld van heel de wereld  
op Zich nam. Verheerlijk Hem de  
Vredevorst, en laat ons tesaam Zijn  

naam bezingen. O zing voor de Heer 
en prijs Zijn naam in eeuwigheid. Ja prijs  
Zijn naam van nu tot in alle eeuwigheid. 
Verheerlijk Zijn naam! 
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