
p   (pianissimo) –  zeer zacht 
mf (mezzoforte) – gematigd luid/ halfluid 
f   (forte) – luid of sterk 
ff  (fortissimo) – zeer luid of sterk 
a.u.b. geen bovenstem zingen 
 
Pasen 

1. Psalm 22 vers 1 en 4 
p  Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 

En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 
En brullend klaag in d' angsten die ik lij', 
Dus fel geslagen? 
't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 
Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen. 
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 
In mijn verdriet. 

 
p  Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moê; 

Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. 
mf Daar ik 't gebed tot God vertrouwend doe, 

Moet ik nog horen: 
f "Dat God, op Wien hij steunt, hem gunstig' oren 
ff Verleen', hem redd'; 

Dat die nu hulp doe komen, 
En hem, in wien Hij heeft Zijn lust genomen, 
In ruimte zett'". 

 
2. Daar juicht een toon 

f Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans' Jeruzalem;  
een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 

 
mf Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 

Hij overwon, die sterke Held. 
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 

 
f 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.  

 
ff Want nu de Heer is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 

 
3. Jezus leeft in eeuwigheid 

mf Jezus leeft in eeuwigheid 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid 
Alle dingen maakt Hij nieuw 
Hij is de Heer van mijn leven 

 
f Straks als er een nieuwe dag begint 

En het Licht het van het duister wint 
Mag ik bij Hem binnengaan 
Voor Zijn troon gaan staan 
Hef ik daar mijn loflied aan 

 



f Jezus leeft in eeuwigheid 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid 
Alle dingen maakt Hij nieuw 
Hij is de Heer van mijn leven 

 
f 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 

 
ff Jezus komt in heerlijkheid 

Zijn sjaloom wordt wereldwijd 
Alle dingen maakt Hij nieuw 
Hij is de Heer van ons leven 
Hij is de Heer van ons leven 

 
4. Psalm 40 vers 4  

p Brandofferen, noch offer voor de schuld, 
Voldeden aan Uw eis, noch eer. 

f Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER; 
De rol des boeks is met Mijn naam vervuld. 
Mijn ziel, U opgedragen, 
Wil U alleen behagen; 
Mijn liefd' en ijver brandt: 
Ik draag Uw heil'ge wet, 
Die Gij den sterv'ling zet, 
In 't binnenst' ingewand." 
 

5. U zij de glorie  
f  U zij de glorie, opgestane Heer 

U zij de victorie, nu en immer weer 
mf Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af 

Heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf 
f U zij de glorie, opgestane Heer 

U zij de victorie, nu en immer meer 
 

f Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer 
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer 
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind 
En zegt telkens kere, Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer meer 
 

ff Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft 
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft 
In Zijn goddelijk wezen, is Zijn glorie groot 
Niets heb ik te vrezen, in leven en in dood 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer meer 
 

6. Glorie aan het Lam 
mf Glorie, glorie, glorie aan het Lam, 

glorie, glorie, glorie aan het Lam. 
 

mf Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer, 
het Lam op zijne troon. 
En onze stem verheffen wij tot hem, 
het Lam op zijne troon. 
 



f Heilig, heilig, heilig is het Lam, 
heilig, heilig, heilig is het Lam 
 

f Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer, 
het Lam op zijne troon. 
En onze stem verheffen wij tot hem, 
het Lam op zijne troon. 
 

ff Heilig, heilig, heilig is het Lam, 
heilig, heilig, heilig is het Lam. 
 

Hemelvaart 
7. Psalm 47 vers 1 en 3 

f Juicht, o volken, juicht; 
Handklapt, en betuigt 
Onzen God uw vreugd; 
Weest te zaâm verheugd; 
Zingt des Hoogsten eer; 

p Buigt u voor Hem neer. 
mf Alles ducht Zijn kracht; 

Alles vreest Zijn macht; 
Zijne Majesteit 

f Maakt haar heerlijkheid, 
Over 't rond der aard', 
Wijd en zijd vermaard. 

 
f God vaart, voor het oog, 

Met gejuich omhoog; 
ff 't Schel bazuingeluid 

Galmt Gods glorie uit. 
Heft den lofzang aan, 
Zingt Zijn wonderdaân, 
Zingt de schoonste stof, 
Zingt des Konings lof 
Met een zuiv'ren galm, 
Met een blijden psalm; 
Hij, de Vorst der aard', 
Is die hulde waard. 
 

8. Heer onze Heer hoe heerlijk is Uw naam 
mf  Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam 

die U ons noemt door sterren, zon en maan 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd 
tonen het wonder van uw heerlijkheid 
 

f U komt ons Heer, in Christus tegemoet, 
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed 
U roept ons mensen in uw heerlijkheid 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid 
 

ff  Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn 
dat in ons zingt met eindeloos refrein 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam 
 

9. Psalm 8 vers 1, 5, en 9 
f HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen! 

Hoe wordt Uw naam op aard' alom geprezen! 
Gij, die den glans van Uwe majesteit 
Hebt boven lucht en heem'len uitgebreid. 



 
mf Gij deedt hem wel, een weinig tijds, beneden 

Het eng'lenheir een rang en plaats bekleden; 
Maar hebt hem ook Uw rijkste gunst betoond, 
En hem met eer en heerlijkheid gekroond. 
 

ff HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen! 
Hoe billijk wordt Uw grote naam geprezen; 
Hoe heerlijk rolt, uit aller vromen mond, 
Die grote naam door 't ganse wereldrond! 
 

10. Pauze – Collecte t.b.v. de onkosten 
 

11. Kroont Hem met gouden Kroon 
mf  Kroon Hem met gouden kroon, 

het Lam op Zijnen troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al, 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all’ eeuwigheên, 
die ’t heil voor u verwierf. 
 

f  Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal, 
van pool tot pool,van zee tot zee, 
’t klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d’aarde weer een paradijs. 

ff  Kom, Heere Jezus, kom. 
 

12. Majesteit 
f  Majesteit, groot is zijn majesteit 

lof zij Jezus en glorie, hulde en eer 
Majesteit, God, die de zijnen leidt 
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon 
zijn heerschappij 
 
Dus verhoog, maak eeuwig groot 
de naam van Jezus 
Volk van God kom en breng lof 
aan Jezus, de Koning 
Majesteit, groot is zijn majesteit 
dwars door de dood werd Hij verhoogd 
Jezus regeert 
 

ff  Dus verhoog, maak eeuwig groot 
de naam van Jezus 
Volk van God kom en breng lof 
aan Jezus, de Koning 
Majesteit, groot is zijn majesteit 
dwars door de dood werd Hij verhoogd 
Jezus regeert 
 

13. Psalm 68 vers 9 en 16 
mf Gods wagens, boven 't luchtig zwerk, 

Zijn tien- en tienmaal duizend sterk, 
Verdubbeld in getalen. 
Bij hen is Zijne Majesteit, 



Een Sinaï in heiligheid, 
Omringd van bliksemstralen. 

ff Gij voert ten hemel op, vol eer; 
De kerker werd Uw buit, o HEER! 
Gij zaagt Uw strijd bekronen 
Met gaven, tot der mensen troost, 
Opdat zelfs 't wederhorig kroost 
Altijd bij U zou wonen. 
 

f Gij koninkrijken, zingt Gods lof; 
Heft psalmen op naar 't hemelhof, 
Van ouds Zijn troon en woning; 
Waar Hij, bekleed met eer en macht, 
Zijn sterke stem verheft met kracht, 
En heerst als Sions Koning. 

ff Geeft sterkt' aan onzen God en HEER; 
Hij heeft in Israël Zijn eer 
En hoogheid willen tonen. 
Erkent dien God; Hij is geducht; 
Hij doet Zijn sterkte boven lucht 
En boven wolken wonen. 

 
Pinksteren 

14. Roept uit aan alle stranden 
mf Roept uit aan alle stranden, 

Verbreidt van oord tot oord, 
Verkondigt allen landen 
Het Evangeliewoord! 
 

mf Spreekt hun van’t heil des Heeren. 
Komt tot hen als een vriend 
De volkren moeten leeren 
Wat tot hun vrede dient.  
 

15. Heer ik hoor van rijke zegen 
mf Heer! Ik hoor van rijken zegen, 

Dien Gij uitstort keer op keer; 
Laat ook van dien milden regen, 
Dropp’len vallen op mij neêr; 
Ook op mij, ook op mij, 
Dropp’len vallen ook op mij! 

 
p Ga mij niet voorbij, o Vader! 

Zie hoe mij mijn zonde smart. 
Trek mij met Uw koorden nader, 
Stort Uw liefd’ ook in mijn hart; 
Ook in mij, ook in mij, 
Stort Uw liefde ook uit in mij! 
 

16. Er komen stromen van zegen 
mf Er komen stromen van zegen, 

dat heeft Gods woord ons beloofd, 
stromen, verkwikkend als regen, 
vloeien tot elk die gelooft. 
 

mf Stromen, stromen van zegen, 
komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp’len reeds neder, 
zend ons die stromen, o Heer. 

 



mf Er komen stromen van zegen, 
zend ons die heilstroom nu neer, 
geef ons die grote verkwikking, 
geef z’ ons voortdurend, o Heer. 

 
mf Stromen, stromen van zegen, 

komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp’len reeds neder, 
zend ons die stromen, o Heer. 
 

17. Psalm 87 vers 1, 3 en 5 
f Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden 

Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd; 
De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt, 
Bemint het meer dan alle Jacobs steden. 
 

mf De Filistijn, de Tyriër, de Moren, 
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 
 

ff Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; 
Dan zullen daar de blijde zangers staan, 
De speelliên op de harp en cimbel slaan, 
En binnen u al mijn fonteinen wezen. 
 

18. Psalm 43 vers 3 en 4 
mf Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 

En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder; 

p Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 
 

f Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 

ff Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 

p Die, na kortstondig ongeneugt', 
ff Mij eindeloos verheugt. 

 
19. Bron van licht en leven 

mf Bron van licht en leven 
Wij aanbidden U 
Onze God voor eeuwig 
Heer, wij danken U 
Laat de zon van Uw gerechtigheid 
Opgaan over ons leven 
En wij zien U in Uw heerlijkheid 
Halleluja 
 

mf U bent onze Koning 
Wij aanbidden U 
U wilt bij ons wonen 
Heer, wij prijzen U 
Laat de zon van Uw gerechtigheid 
Opgaan over ons leven 
En wij zien U in Uw heerlijkheid 
Halleluja 
 



f Laat de zon van Uw gerechtigheid 
Opgaan over ons leven 
En wij zien U in Uw heerlijkheid 
Halleluja 
 
 


