


1. Intro Marnixkoor   Gebed om genade (C.H. Gabriël)  

 
Heer’, ik sta als de tollenaar voor U en buig mij neer. 
Doe mij niet weg van voor Uw oog, wees mij genadig Heer. 
 
Wanneer ik aan mijn zonden denk buig ik mij dieper neer. 
Wie kan o Heer’ voor U bestaan? wees mij genadig Heer. 
 
Mijn zondeschuld belijd ik U; mij rest geen uitweg meer 
Dan door het offer van Uw zoon, wees mij genadig Heer. 
 

2. Schriftlezing, gebed en korte meditatie door ouderling M. van Mourik 

    

Mattheus 28:1-10: 

1 En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der 
week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien. 

2 En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, 
nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde den steen af van de deur, 
en zat op denzelven. 

3 En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. 

4 En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden 
als doden. 

5 Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; 
want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. 

6 Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, 
ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft. 

7 En gaat haastelijk henen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de 
doden; en ziet, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik heb 
het ulieden gezegd. 

8 En haastelijk uitgaande van het graf, met vreze en grote blijdschap, liepen zij 
henen, om hetzelve Zijn discipelen te boodschappen. 

9 En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar 
ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem komende, grepen Zijn 
voeten, en aanbaden Hem. 

10 Toen zeide Jezus tot haar: Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn 
broederen, dat zij heengaan naar Galilea, en aldaar zullen zij Mij zien.  

 

3. Muziek en samenzang   Psalm 22 : 11 en 14 



Verlos mij van den leeuw, die woedt en tiert; 
Verhoor mij, HEER, en red mij van 't gediert', 
Dat, sterk van hoorn, rondom mij henen zwiert; Mij staat naar’t leven. 
Dan word Uw naam door mij met roem ver-heven; 
'k Zal Uwen lof Mijn broederen ver-tellen; 
'k Heb, in Uw huis bij al mijn metge-zellen, dan prijzensstof.  
 
Eerlang ge-denkt hieraan het wereldrond; 
Haast wendt het zich tot God met hart en mond; 
En, waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen. 
Aanbidding, eer en dankb're lofge-zangen. 
Want Hij re-geert, en zal Zijn almacht tonen; 
Hij heerst, zover de blindste heid'nen wonen, tot Hem bekeerd. 
  

4. De Jonge Zangers   Als ik mijn ogen sluit 
 

Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha 
dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta 
Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen. 
dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen. 
 
Ik hoor opnieuw Zijn stem die roept: Het is volbracht. 
En daarna word het stil , t' is donker in de nacht. 
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 (2x) 

 

5. De Jonge Zangers   Hij kwam bij ons, heel gewoon 
 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon.  
Hij diende ons als een knecht en heeft Zijn leven afgelegd.   
Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft Zijn leven afgelegd.  
              Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,  
              gedragen door Zijn liefd' en kracht 
 
En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn,  
verscheurd door angst en verdriet maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. Refrein 

 
Zie je de wonden zo diep. De hand die aard' en hemel schiep,  



vergaf de hand die Hem sloeg. De Man, die onze  zonden droeg. Refrein. 
  
Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij.  
Wie is er ned'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Refrein. 
 

6. De Jonge Zangers   Lam van God 

Lam van God, dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, ontferm U over ons. 2x 

Lam van God, dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, geef vrede overal. 2x 

 
7. Muziek en Samenzang:   O hoofd, bedekt met wonden 

 
O hoofd, bedekt met wonden, belaan met smart en hoon, 
o hoofd, ten spot ombonden met ene doornenkroon, 
eertijds gekroond met stralen van meer dan aardse gloed, 
waarlangs nu drupp'len dalen: 'k breng zeeg'nend U mijn groet! 
 
Van al de last dier plagen, met goddelijk geduld, 
o Heer, door U gedragen, heb ik, heb ik de schuld! 
Och, zie, hoe 'k voor uw ogen hier als een zondaar sta, 
en schenk vol mededogen, m' een blik van uw gena! 
U zij de dank mijns harten, U, Jezus, dierb're vriend, 
voor 't dragen van die smarten, alleen door mij verdiend! 
Och, blijv', wat troost ik derve, de hoop op U mij bij, 
opdat, wanneer ik sterve, in U mijn einde zij! 
 

8. Marnixkoor   Als ik in gedachten sta 

 
Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, 
als ik hoor wat Jezus sprak, voor Zijn oog aan 't kruishout brak. 
 
Hoor ik dan hoe Jezus bad voor wie Hem gekruisigd had. 
‘k  weet dat Hij de Heiland is. Ook voor mij vergiffenis. 
 
Op Zijn kreet: het is volbracht! Antwoordt mijn aanbidding zacht: 
Jezus ook voor mij verwierf Gij verlossing toen Gij stierf. 

 

9. Marnixkoor   Vader in de hemel (Marco den Toom) 
 



Vader, Vader in de hemel, Uw naam word’ geheiligd;  
Uw koninkrijk zal komen en Uw wil geschiede in de hemel,  
o Vader, zo ook op de aarde. O Vader in de hemel. 
Geef ons heden ons daag’lijks brood; 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. 
Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze …. 
Want van U, want van U, van U is het koninkrijk….  
tot in eeuwigheid!.... Halleluja, amen, amen!  

10. Marnixkoor   Dir, Gott, Vater 

 
Dir, Gott Vater, Dir sei Ehre, Preis und ewig Dank gesagt 
für die freudenreiche Lehre, daß Dein Sohn den Tod verjagt, 
das Gefängnis selbst gefangen und ins Leben ist gegangen. 
Refrein: Es freue sich alles, was lebet in Landen, 
weil unser Herr Jesus ist wieder erstanden 
und hat uns das ewige Leben gebracht. 

Nun kann uns nicht schaden die Höllische Macht.  
 
Jesus, starker Überwinder, Herrscher über Sünd und Tod, 
nimm Dich Deiner schwachen Kinder ferner an in ihrer Not. 
Wenn uns Sünd und Tod bekriegen, hilf uns, Herr, im Glauben leben. Refrein. 
 
Heilger Geist, Du Geist der Freuden, laß Dein Gnadenlicht aufgehn 
gib uns Heil aus Christi Leiden und aus seinem Auferstehn. 
Alle Welt sei mit uns fröhlich, Christi Leiden macht uns selig. Refrein. 
 

Vertaling  
U, God de Vader, wees geëerd, geprezen en eeuwig dank gezegd 
voor de vreugdevolle leer dat Uw Zoon de dood verdrijft, 
de gevangenis zelf gevangen en het leven is ingegaan. 
 
Refrein: Laat alles wat in het land leeft zich verheugen, omdat onze Here              
Jezus is opgestaan en ons het eeuwige leven bracht. 
Nu kan de helse macht ons geen kwaad doen. 
 
Jezus, machtige Overwinnaar, Heerser over zonde en dood, 
zorg voor Uw zwakke kinderen in hun nood. 
Als zonde en dood ons aanvallen, help ons dan Heer’ in geloof te leven. 
 
Heilige Geest, o Geest van vreugde, laat Uw licht van genade opgaan 
geef ons redding door het lijden van Christus en van Zijn opstanding. 
De hele wereld zij verheugd met ons, het lijden van Christus maakt zalig. 



11. Marnixkoor   Psalm 116 (Johan Bredewout)  
 
God heb ik lief, Hij hoort mijn stem.  
Hij neigt Zijn oor tot mij, mijn hope is op Hem. 
Roep ik naar U, ben ik de dood nabij, 
In ’t bange uur, o HEERE helpe mij. 
Refrein: God heb ik lief, Hij hoort mijn stem.  
              Hij neigt Zijn oor tot mij, mijn hope is op Hem. 
 
‘k Dank U o God, U riep ik smekend aan, 
U heeft gered, mij steeds weer op doen staan. Refrein. 
 
Hem heb ik lief, Hij brengt mij steeds weer in Zijn huis. 
Dat ‘k eens mag leven in Uw Vaderhuis. Refrein. 

 
12. Marnixkoor   Jesu, Joy of mans desiring (J.S. Bach) 

 
Jesus bleibet meine Freude, Meines Herzens Trost und Saft, 
Jesus wehret allem Leide, Er ist meines Lebens Kraft, 
Meiner Augen Lust und Sonne, Meiner Seele Schatz und Wonne; 
Darum lass' ich Jesum nicht, Aus dem Herzen und Gesicht. 
 

Vertaling 
Jezus zal mijn Vreugde blijven, Balsem voor mijn hart, en Troost. 
Jezus hoedt mij in het lijden, Hij is de kracht van mijn leven, 
het verlangen van mijn ogen en mijn zon, de schat en vreugde van mijn ziel; 
daarom laat ik Jezus niet gaan uit het hart en uit het gezicht. 
 

13. Muziek en samenzang  Jezus, leven van mijn leven 

  
Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijne dood. 
Gij hebt U voor mij gegeven, Zelf U off'rend voor mijn nood. 
Opdat ik niet redd'loos sterve, maar Uw heerlijkheid zou erven. 
Voor dit heil aan mij geschied, prijz' U eeuwiglijk mijn lied. 
 
Hoe U smaad en spot moest lijden, Gij zweeg bij al 't last'ren stil. 
Liet Uw hoofd met doornen kronen, 'k weet het Heer' om mijnen't wil. 
Om mij die Gods beeld moest derven, weer Uw beelt'nis te doen erven. 
Voor dit heil aan mij geschied, prijz' U eeuwiglijk mijn lied. 
 

14. Muzikaal intermezzo  medley “Passie naar Pasen” 

 



15. Muziek en samenzang  Christus, onze Heer’ verrees 

  
Christus onze Heer verrees, halleluja. 
Heil' ge dag na angst en vrees, halleluja.  
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja. 
Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja. 

 
Prijst nu Christus in ons lied, halleluja. 
Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja.  
Die aanvaardde kruis en graf, halleluja. 
Dat Hij zondaars 't leven gaf, 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. 
 

16. De Jonge Zangers  De hemel juicht 
 

De hemel juicht, tot eer van de verrezen Heer’. 
En alles buigt voor de schoonheid van de Heer’. 
In eeuwigheid zal Hij Het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij. Uit eerbied voor Gods Zoon. 
 
Komt zing met mij, tot eer van de verrezen Heer’. 
Hij kocht hen vrij, met zijn leven en zijn eer. 
In eeuwigheid zult Gij, het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij uit eerbied voor Gods Zoon. 

 
17. De Jonge Zangers  Alles leek verloren 

  
Alles leek verloren bij Zijn graf die nacht, 
maar de nieuwe morgen heeft ons hoop gebracht. 
Refrein: Dit is de dag, dit is de dag laten wij juichen (en zingen) voor Hem!  
Tegenstem: Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft. Laten wij juichen voor Hem. 
 
Alles leek gesloten zegels op het graf, 
maar de Engel rolde toen de steen eraf. Refrein 
 
Alles in de aarde schudde heen en weer 
toen Hij uit het graf kwam Jezus is de Heer’. Refrein. 
 



Alles is gewonnen, Jezus leeft nu weer. 
Hij zal nooit meer sterven, Hij is onze Heer’. Refrein. 

 
18. De Jonge Zangers  Een 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. 

 
19. Sluiting door ouderling M. van Mourik. 

 

20. Muziek en samenzang STAAND Daar juicht een toon 

 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans' Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht breekt aan de Zoon van God is opgestaan! 
 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held.  
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht! 
 
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. 

 

21. Koffiebuffet 
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De Jonge Zangers o.l.v. Rianne Schipper 
Muziek, koor- en samenzang:  
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