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Witte Donderdag
Via deze onlineviering luisteren we naar muziek, lezing en overdenking en wordt het
verhaal van Witte Donderdag verteld omlijst met beeld en symboliek.
Muzikaal intermezzo
Instrumentaal - Votum en groet
Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.
Genade en vrede van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.
Genade en vrede van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Hallelujah, hallelujah, amen!
Hallelujah, hallelujah, amen! (2 maal)
Stil moment en Gebed
Instrumentaal - Met de boom des levens (Nieuw Liedboek 547)
Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Schriftlezing uit Lucas 22:1-23 Het pesachmaal
1Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna
aangebroken. 2 De hogepriesters en de schriftgeleerden zochten naar een
mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, maar dan heimelijk, bang als ze waren voor
de reactie van het volk. 3Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot, een
van de twaalf. 4 Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters en besprak met hen
hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. 5 Ze waren opgetogen en spraken af dat
ze hem voor zijn diensten zouden betalen. 6 Judas nam hun aanbod aan en zocht een
gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou
merken. 7 De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest
worden, brak aan. 8 Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ‘Ga
voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.’ 9 Ze vroegen hem:
‘Waar wilt u dat we het bereiden?’ 10 Hij antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie de stad
in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg
hem naar het huis waar hij binnengaat, 11 en zeg tegen de heer van dat huis: “De
meester vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het
pesachmaal kan eten?’” 12 Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht;
maak het daar klaar.’ 13 Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals hij gezegd had,
en ze bereidden het pesachmaal. 14 Toen het zover was, ging hij samen met de
apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar
verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16
Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft
gevonden in het koninkrijk van God.’ 17 Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit
en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18 Want ik zeg jullie: vanaf nu
zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God
gekomen is.’ 19 En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde
het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens
opnieuw, om mij te gedenken.’ 20 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze
beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed
gesloten wordt. 21 Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan
deze tafel aanligt. 22 Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor hem
bepaald is, maar wee de mens die hem zal uitleveren.’ 23 Ze vroegen zich onder elkaar
af wie van hen zoiets zou kunnen doen.

Instrumentaal - Genade zo groot (Opwekking 688)
Genade zo groot, aan mij die het niet verdient,
liet Christus zijn liefde zien, want Hij kocht mij vrij.
Genade zo groot, de schuld die ik voor Hem leg,
wast Hij geduldig weg; zijn bloed reinigt mij.
En al wat ik heb, leg ik voor Hem neer,
mijn Verlosser en Heer, die mij liefheeft.
Genade zo groot, aan mij die het niet verdient,
liet Christus zijn liefde zien, want Hij kocht mij vrij.
Genade zo groot, de schuld die ik voor Hem leg,
wast Hij geduldig weg; zijn bloed reinigt mij.
En al wat ik heb, leg ik voor Hem neer,
mijn Verlosser en Heer, die mij liefheeft.

Liefde zo groot, die stand hield tot in de dood,
schonk in de diepste nood vergeving aan mij.
Liefde zo groot, wiens kracht onverslaanbaar is,
verdrijft elke duisternis; nu zijn wij vrij.
En al wat ik heb, leg ik voor Hem neer,
mijn Verlosser en Heer, die mij liefheeft.
En al wat ik heb, leg ik voor Hem neer,
mijn Verlosser en Heer, die mij liefheeft.
Overdenking
Instrumentaal - Blijf mij nabij (Liedboek voor de Kerken 392)
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.
Avondgebed
HEER, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid.
Amen.
Zegen
Instrumentaal - Ubi Caritas
Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est.
Daar waar liefde heerst en vrede,
daar waar liefde heerst, daar is God met ons.
Muzikaal intermezzo

Goede Vrijdag
Via deze onlineviering luisteren we naar muziek, lezing en overdenking en wordt het
verhaal van Goede Vrijdag verteld omlijst met beeld en symboliek.
Muzikaal intermezzo
Instrumentaal - Als alles duister is
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Stil moment, Votum en Groet
Instrumentaal - Als alles duister is
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Schriftlezing uit Johannes 19:1-30
Toen liet Pilatus Jezus geselen. 2 De soldaten vlochten een kroon van doorntakken,
zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. 3 Ze liepen naar hem
toe en zeiden: ‘Leve de koning van de Joden!’, en ze sloegen hem in het gezicht. 4
Pilatus liep weer naar buiten en zei: ‘Ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk
te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden.’ 5 Daarop kwam
Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. ‘Hier is hij, de
mens,’ zei Pilatus. 6 Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars hem zagen
begonnen ze te schreeuwen: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ Toen zei Pilatus: ‘Neem hem
dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is.’ 7 De Joden
zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de Zoon van
God heeft genoemd.’ 8 Toen Pilatus dat hoorde werd hij erg bang. 9 Hij ging het
pretorium weer in en vroeg aan Jezus: ‘Waar komt u vandaan?’ Maar Jezus gaf geen
antwoord. 10 ‘Waarom zegt u niets tegen mij?’ vroeg Pilatus. ‘Weet u dan niet dat ik
de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen?’
Muzikaal Intermezzo
11 Jezus antwoordde: ‘De enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven.
Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld.’ 12Vanaf dat
moment wilde Pilatus hem vrijlaten. Maar de Joden riepen: ‘Als u die man vrijlaat bent
u geen vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet
tegen de keizer.’ 13Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats
op de rechterstoel op het zogeheten Mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. 14
Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen
de Joden: ‘Hier is hij, uw koning.’ 15 Meteen schreeuwden ze: ‘Weg met hem, weg met
hem, aan het kruis met hem!’ Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisigen?’ Maar de

hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!’ 16 Toen
droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Zij voerden Jezus weg; 17
hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws
Golgota. 18 Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en
Jezus in het midden. 19 Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis
bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus uit Nazaret, koning van de Joden’. 20 Het stond er
in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus gekruisigd
werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen.
Muzikaal Intermezzo
21 De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet “koning van de
Joden” schrijven, maar “Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden”.’ 22
‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ was het antwoord van Pilatus. 23
Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor
iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot
beneden. 24 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten
wie het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn
kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’ Dat is wat de soldaten deden.
25 Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van
Klopas, en Maria uit Magdala. 26 Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de
leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27 en daarna
tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich
in huis. 28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in
vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ 29 Er stond daar een vat zure wijn; ze
staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. 30Nadat
Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de
geest.
Instrumentaal - Zie het kruis (Opwekking 657)
Zie, de dag breekt aan vol van duisternis, Christus op weg naar Golgota.
Zondaars grepen Hem en bespotten Hem, sloegen Hem aan een kruis.
Zie het kruis, voel zijn kracht: Christus droeg onze straf; werd veracht,
maar Hij bracht vergeving, stervend aan het kruis.
O, te zien hoe pijn uw gelaat vervormt, als al die zonde op U drukt.
Bitterheid, verraad, elke slechte daad kroont uw bebloed gezicht.
Zie het kruis, voel zijn kracht: Christus droeg onze straf; werd veracht,
maar Hij bracht vergeving, stervend aan het kruis.
Nu dooft al het licht en de aarde beeft, want Hij, haar Maker, buigt zijn hoofd.
Zie de voorhang scheurt, doden leven weer. Dank God, het is volbracht!
Zie het kruis, voel zijn kracht: Christus droeg onze straf; werd veracht,
maar Hij bracht vergeving, stervend aan het kruis.

Ik zie ook mijn naam in uw wonden staan, want door uw lijden ben ik vrij.
Dood is weggevaagd en nu leef ik weer, doordat uw liefde won.
Zie het kruis, voel zijn kracht: Lam van God werd geslacht;
maar Hij leeft en Hij geeft vergeving, want het is volbracht!

Overdenking
Instrumentaal meditatief moment - Erbarme dich” (J.S. Bach)
Schriftlezing uit Markus 15:33-39
33 Vanaf het zesde uur viel er een duisternis over het hele land, tot aan het negende
uur toe. 34 En op het negende uur riep Jezus met luider stem: ‘Eloi, Eloi, lama
sabaktani?’ Dit is vertaald: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ 35
Enkele omstanders, die het hoorden, zeiden: ‘Hoor, Hij roept om Elia.’ 36 Een van hen
ging een spons halen, drenkte die in zure wijn, stak hem op een rietstok en bood Hem
te drinken, terwijl hij zei: ‘Laat me begaan! We willen eens zien of Elia Hem er af komt
halen.’ 37 Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest. 38 Toen scheurde het
voorhangsel van de tempel van boven tot onder in tweeën. 39 De honderdman die
tegenover Hem post had gevat en zag dat Hij onder zulke omstandigheden de geest
had gegeven, riep uit: ‘Waarlijk, deze mens was een Zoon van God.’
Avondgebed - Het is Volbracht
Instrumentaal - O hoofd vol bloed en wonden (Nieuw Liedboek 576a)
O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden, uw kroon een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! Ik groet U vol ontzag.
O hoofd zo hoog verheven, o goddelijk gelaat,
waar werelden voor beven, hoe bitter is uw smaad!
Gij, eens in ’t licht gedragen, door engelen omstuwd,
wie heeft U zo geslagen gelasterd en gespuwd?
O Heer uw smaad en wonden, ja alles wat Gij duldt,
om mij is het, mijn zonden, mijn schuld, mijn grote schuld.
O God ik ga verloren om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wilt horen. Zie mij in liefde aan.
Wanneer ik eens moet heengaan ga Gij niet van mij heen,
laat mij dan niet alleen gaan niet in de dood alleen.
Wees in mijn laatste lijden, mijn doodsangst, mij nabij.
O God, sta mij terzijde, die lijdt en sterft met mij.
Wees Gij om mij bewogen en troost mijn angstig hart.
Voer mij uw beeld voor ogen, gekruisigde, uw smart.
Dan zal ik vol vertrouwen, gelovig en bewust,
uw aangezicht aanschouwen. Wie zo sterft, sterft gerust.
Kaars wordt gedoofd
Instrumentaal - Als alles duister is
Als alles duister is…..
We verlaten in stilte de dienst

Paasmorgen - Overwinning
De kaars wordt ontstoken: Het licht van Christus komt de wereld in.
Instrumentaal - Licht dat ons aanstoot in de morgen (Nieuw Liedboek 601)
Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen, licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.
Licht, van mijn stad de stedehouder, aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt.
Stil moment, Votum en Groet
Instrumentaal - God dank! laat iedereen het horen (zingende gezegend 155)
God dank! Laat iedereen het horen: Christus is waarlijk opgestaan!
Wij gaan niet in de nacht verloren - Pasen: de grote dag breekt aan!
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen, een engel kondigt stralend aan:
Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen, waarlijk de Heer is opgestaan!
Wij hadden alle hoop verloren, niemand van ons zag toekomst meer;
leeg was ons hart, als nooit tevoren zo eenzaam, zonder onze Heer.
Hopeloos donker was ons leven, een bange droom, een lange nacht;
waar was ons laatste licht gebleven: Christus, die ons de toekomst bracht?
God dank! De hemel heeft gesproken: Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet!
Een nieuwe lente is ontloken, vreugde begraaft het diepst verdriet.
God lof! De nacht is overwonnen, het daglicht krijgt voorgoed ruim baan,
de toekomst is vandaag begonnen - waarlijk, de Heer is opgestaan!
Gebed
Schriftlezing uit Johannes 20:1-19
1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit
Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was
weggehaald. 2 Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie
Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet
waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3 Petrus en de andere leerling gingen op weg
naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller
dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5 Hij boog zich voorover en zag de linnen
doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6 Even later kwam Simon Petrus en hij
ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat de doek die Jezus’
gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere
plek. 8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het
graf in. Hij zag het en geloofde. 9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat
hij uit de dood moest opstaan. 10 De leerlingen gingen terug naar huis. 11 Maria stond
nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag ze twee

engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de
plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar.
Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben
neergelegd.’ 14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist
niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht
dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem
hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze
draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me niet vast,’
zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en
zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar
mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei
tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.
19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze
hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in
hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’
Instrumentaal – Christus, onze Heer, verrees (Liedboek der Kerken 215)
Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heilge 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 heemlen Heer, halleluja!
Englen juublen Hem ter eer, halleluja!
Overdenking
Instrumentaal meditatief moment – Omdat Hij leeft (Evangelisch Liedbundel 137)
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Because He lives, I can face tomorrow.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg,
Because He lives, my fear is gone.
omdat ik weet: Hij heeft de toekomst
Because I know: He holds the future
en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft.
and life is worth the living, just because He lives.
Gebed

Instrumentaal - Paasmedley
♫ Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis.
♫ Heilig Lam van God, heilig Lam van God,
dat de zonde der wereld droeg. Heilig Lam van God.
Jezus, Jezus. Heilig Lam van God.
♫ In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf verworpen en alleen;
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf en dacht aan mij, meer dan ooit.
♫ 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.
♫ In een donker graf gevangen greep de dood Hem aan.
Jezus brak de sterkste banden. Hij is opgestaan!
Overwinnaar. Overwinnaar. Hij is verrezen. Hij is verrezen.
Overwinnaar. Overwinnaar. Hij regeert in eeuwigheid.
♫ Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
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 opengaan, komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:
Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.
♫ Kroon Hem, de Vredevorst! Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee. 't Klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs. Kom, Here Jezus, kom!
Zegen
Instrumentaal - U zij de glorie (Johannes de Heer 915)
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.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
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 dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Wij wensen u een gezegend Paasfeest toe.

Een blijde jubel wordt gehoord
Jezus leeft, het nieuws klinkt voort
het graf is leeg, de Heer verrees
Hij is het die Zijn trouw bewees
aan ieder die het horen wil
Zijn kruisdood maakt een groot verschil
de zondenlast is weggedaan
kom neem het nieuwe leven aan!
Een blijde boodschap wordt gebracht
Jezus leeft en Hij geeft kracht
een ieder die het Lam aanvaardt
die tot Hem komt die wordt gespaard
Hij die het ruwe kruishout droeg
en overwon, de dood versloeg
Hij maakt elkeen voor eeuwig vrij
het is volbracht voor jou en mij!

