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Johan de Heer 25: 1 en 2

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een
stem,
Die galmt door gans Jeruzalem;
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
De Zone Gods is op gestaan.

Opwekking 379: 1 en 2

1. Heerlijk is uw naam,
heerlijk is uw naam,
hoog verheven en vol van kracht.
Heerlijk is uw naam.
Jezus, Jezus.
Heerlijk is uw naam.

Opwekking 71: 2 en 3

Chorus
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Johan de Heer 25: 1 en 2

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld.
Hij overwon die sterke held!
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht,
Want Hij is God, bekleed met macht.

Opwekking 379: 1 en 2

2. Waardig bent U, Heer,
waardig bent U, Heer,
alle macht en heerlijkheid.
Alle lof en eer.
Jezus, Jezus.
Waardig bent U, Heer.

Opwekking 71: 2 en 3

2. Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:
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Opwekking 71: 2 en 3

3. Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Johan de Heer 45A: 1 en 3

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Johan de Heer 45A: 1 en 3

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.

Johan de Heer 45A: 1 en 3

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 dood.

Johan de Heer 45A: 1 en 3

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Welkom en mededelingen.
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Gezang 53: 1

1. Wees gegroet, gij eersteling der
dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!

Psalm 117

Loof, loof den HEER', gij heidendom!
Gij volken, prijst Zijn Naam alom.
Zijn goedheid is, in nood en dood,
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot;
Zijn waarheid wankelt nimmermeer.
Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer!

Gezang 61: 2

die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

Gezang 53: 1

Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak meê
van der zaal'gen sabbatsvreê!

Gezang 61: 2

2. Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,

Lezen: Jesaja 25: 6 t/m 9

6. De HEERE van de legermachten zal op
deze berg voor alle volken
een feestmaal met uitgelezen gerechten
aanrichten, een feestmaal met gerijpte
wijnen, met uitgelezen gerechten vol
merg, met gezuiverde gerijpte wijnen.
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Lezen: Jesaja 25: 6 t/m 9

7. En Hij zal op deze berg verslinden de
sluier waarmee het gezicht van alle
volken omsluierd is, en de bedekking
waarmee alle naties bedekt zijn.

Lezen: Jesaja 25: 6 t/m 9

9. Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is
onze God; wij hebben Hem verwacht, en
Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij
hebben Hem verwacht, wij zullen ons
verheugen en verblijden in Zijn heil.

Psalm 118: 7

Men hoort der vromen tent weergalmen
van hulp en heil, ons aangebracht;
daar zingt men blij, met dankb're
psalmen:
"Gods rechterhand doet grote kracht."

Lezen: Jesaja 25: 6 t/m 9

8. Hij zal de dood voor altijd verslinden,
de Heere HEERE zal de tranen van alle
gezichten afwissen en de smaad van Zijn
volk wegnemen van heel de aarde, want
de HEERE heeft gesproken.

Psalm 118: 7

7. De Heer is mij tot hulp en sterkte:
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
dies loof ik Hem mijn leven lang.

Lezen Marcus 16: 1 t/m 8

1. En toen de sabbat voorbijgegaan was,
hadden Maria Magdalena, Maria, de
moeder van Jakobus, en Salome
specerijen gekocht om Hem te gaan
zalven.
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Lezen Marcus 16: 1 t/m 8

2. En heel vroeg op de eerste dag van de
week kwamen zij bij het graf, toen de zon
opging.
3. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor
ons de steen van de ingang van het graf
wegrollen?

Lezen Marcus 16: 1 t/m 8

5. En toen zij het graf ingegaan waren,
zagen zij aan de rechterzijde een
jongeman zitten, gekleed in een wit, lang
gewaad, en zij waren ontdaan.

Lezen Marcus 16: 1 t/m 8

7. Maar ga heen, zeg tegen Zijn
discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat
naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals
Hij u gezegd heeft.

Lezen Marcus 16: 1 t/m 8

4. En toen zij opkeken, zagen zij dat de
steen weggerold was, want hij was heel
groot.

Lezen Marcus 16: 1 t/m 8

6. Maar hij zei tegen hen: Wees niet
ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de
Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier
niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd
hadden.

Lezen Marcus 16: 1 t/m 8

8. En zij gingen haastig naar buiten en
vluchtten bij het graf vandaan, want
beving en ontsteltenis had hen
aangegrepen; en zij zeiden tegen
niemand iets, want zij waren bevreesd.
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Psalm 118: 14

14. Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
verhogen Uwe majesteit.
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.

Gezang 64: 1, 2 en 3

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij verrezen is,
dat Hij te midden van ons leeft
en eeuwig bij ons is.

Gezang 64: 1, 2 en 3

3. Hij leeft en zal nabij ons zijn,
waar alles ons verlaat,
en zo zal deze dag ons zijn
een hemel-dageraad.

Psalm 118: 14

Laat ieder 's Heren goedheid loven,
want goed is d' Oppermajesteit:
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid

Gezang 64: 1, 2 en 3

2. Verzonken in de diepe zee
is 't vrezen voor de dood,
en elk kan schouwen boven 't wee
der toekomst morgenrood.

Gezang 62: 1 en 3

1. Jezus leeft, en wij met Hem:
dood, waar is uw schrik gebleven?
Jezus leeft, en zijne stem
roept ook ons eens weer tot leven,
zal ons eens met eer bekleên:
dit is onze troost alleen!
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Gezang 62: 1 en 3

3. Jezus leeft, dit is gewis:
waar ons pad ook heen moog' leiden,
zelfs geen macht der duisternis,
niets kan ons van Jezus scheiden.
't Steunen op zijn mogendheên:
dit is onze troost alleen!
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