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1. Welkom en opening door voorzitter Machiel 

2. Lied Daar juicht een toon, daar klinkt een stem 

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

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

 
3. Lied Ik wil zingen van mijn Heiland 

Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van zijn liefde, wondergroot, 
die Zichzelve gaf aan ‘t kruishout 
en mij redde van de dood. 
Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met zijn bloed kocht Hij ook mij. 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 

Ik wil zingen van mijn Heiland, 
hoe Hij smarten leed en pijn, 
om mij ‘t leven weer te geven, 
eeuwig eens bij Hem te zijn. 
Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met zijn bloed kocht Hij ook mij. 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 

4. Gedicht door Lianne 

Pasen is: opnieuw beginnen. 
't Oude is voorbijgegaan! 
Elke dag aan waarde winnen, 
want de Heer is opgestaan! 
 
Pasen is: je handen heffen 
naar een open hemelpoort. 
Opstaan in een blij beseffen, 
dat de nieuwe morgen gloort! 
 
 
 
 

Pasen maakt van sterven: Leven. 
Hij, die zelf zijn graf ontsloot, 
heeft de duisternis verdreven; 
overwon de macht der dood. 
 
Pasen is: nog even wachten 
op een blij ontmoetingsfeest; 
al Gods kinderen eendrachtig 
rond de Vader, Zoon en Geest. 
 
Pasen dat is: openspringen 
als een rijpe korrel graan. 
Pasen dat is: juichend zingen 
dat de Heer is opgestaan! 

5. Lied U zij de glorie  

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af, 
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
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 in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
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6. Schriftlezing door Emi 

1 Petrus 1 : 1-9 

1Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, 
Kappadocië, Asia en Bithynië, 
2uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot 
gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u 
vermeerderd worden. 
3Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote 
barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus 
Christus uit de doden, 
4tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt 
voor u. 
5U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om 
geopenbaard te worden in de laatste tijd. 
6Daarin verheugt u zich,  ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door 
allerlei verzoekingen,  
7opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en 
door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring 
van Jezus Christus. 
8Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, 
verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, 
9en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. 
 

7. Muzikaal intermezzo met orgel en trompet 

8. Meditatie door Ds. Brendeke  

9. Lied Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft 

Geprezen zij de Heer, 

die eeuwig leeft. 

Die vol ontferming ieder troost 

en alle schuld vergeeft. 

Die heel het aards gebeuren, 

vast in handen heeft. 

Hem zij de glorie, 

want Hij die overwon, 

zal nooit verlaten wat, 

Zijn hand begon. 

Halleluja, geprezen zij het Lam, 

dat de schuld der wereld, 

op zich nam. 

 

Hij doet ons dankbaar, 

schouwen in het licht, 

dat uitstraalt van het kruis, 

dat eens voor ons werd opgericht. 

En voor ons oog verrijst, 

een heerlijk vergezicht. 

Hem zij de glorie, 

want Hij die overwon, 

zal nooit verlaten wat, 

Zijn hand begon. 

Halleluja, geprezen zij het Lam, 

dat de schuld der wereld, 

op zich nam. 
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10. Gedicht door Arco 

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.    
  
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.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 

11. Lied Omdat Hij leeft  

Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen.  

Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.  

Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst  

en leven is het leven waard omdat Hij leeft (2x) 

12. Afsluiting door Ds. Brendeke  

13. Lied Mijn Jezus ik hou van U

Mijn Jezus, ik hou van U 
ik noem U mijn Vriend 
Want U nam de straf op U 
die ik had verdiend 
De grote Verlosser 
mijn Redder bent U 
'k Heb van U gehouden 
maar nooit zoveel als nu 
 
 

Als ik in uw glorie 
uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij voor U 
in uw heiligdom 
Gekroond met uw heerlijkheid 
zal 'k zingen voor U 
'k Heb van U gehouden 
maar nooit zoveel als nu 
 
 


