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lied 600: 1, 3, 5 Licht, ontloken aan het donker  
 

1. Licht, ontloken aan het donker, 

 licht, gebroken uit de steen, 
 licht, waarachtig levensteken, 

 werp u waarheid om ons heen! 
 

3. Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 

licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 

 
5. Licht, straal hier in onze ogen, 

licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 

ga ons voor van hand tot hand! 
 

lied 298 Eeuwige, onze God 

 



 
 

lied 705: 1 en 4 Ere zij aan God de Vader 
 

1    Ere zij aan God, de Vader, 

 ere zij aan God, de Zoon, 
 eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 

 de Drieëen'ge in zijn troon. 
 Halleluja, halleluja, 

 de Drieëen'ge in zijn troon! 
4    Halleluja, lof, aanbidding 

 brengen eng'len U ter eer, 
 heerlijkheid en kracht en machten 

 legt uw schepping voor U neer. 
 Halleluja, halleluja, 

 lof zij U, der heren Heer! 

 
Psalm 118: 1 en 5 laat ieders ’s Heren goedheid prijzen 

 
1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 

 zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 

 Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 Dit zij het lied der priesterkoren; 

 Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 

 Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 

 5.  De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
 Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 

 Hij is het, die mijn heil bewerkte. 

 Ik loof den Heer mijn leven lang. 



 Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 

 nu Hij de zege heeft gebracht; 
 Gods rechterhand doet grote dingen, 

 Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 

lied 624 Christus onze Heer verrees 
 

1.   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! 

 

2    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! 

 
3    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! 
 

lied 630 Sta op! Een morgen ongedacht 
 

1.   Sta op! Een morgen ongedacht, 
 Gods dag is aangebroken, 

 er is in een bewogen nacht 
 een nieuwe lente ontloken. 

 Het leven brak door aarde en steen, 
 uit alle wondren om u heen 

 spreekt, dat God heeft gesproken. 
 

2.    Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 

 open uw dode oren; 
 kom uit het graf dat u omsluit, 

 kom uit en word geboren! 

 Toen heeft zich in het vroegste licht 
 de nieuwe Adam opgericht, 

 ons allen lang tevoren. 
 

3.    Al wat ten dode was gedoemd 

 mag nu de hoop herwinnen; 
 bloemen en vogels, alles roemt 

 Hem als in den beginne. 
 Keerde de Heer der schepping weer, 

 dan is het tevergeefs niet meer 
 te bloeien en te minnen. 
 

4.   Sta op! Hij gaat al voor ons uit, 

 de schoot van 't graf ontkomen. 
 De morgen is vol nieuw geluid, 

 werp af uw boze dromen. 



 Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 

 is voor het lichaam nu vrij baan 
 naar een bestaan volkomen. 

  
Luisterlied 

https://www.youtube.com/watch?v=7kQizeCIXvc&fbclid=IwAR2SdtzW8GWIX
9I9VJuYdmLpiTdgmDiBpvJwgYwA15KV1oSxU97Bu23zfbk 

 
lied 634 U zij de glorie 

 
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. 

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

 
2. 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. 

 

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. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

https://www.youtube.com/watch?v=7kQizeCIXvc&fbclid=IwAR2SdtzW8GWIX9I9VJuYdmLpiTdgmDiBpvJwgYwA15KV1oSxU97Bu23zfbk
https://www.youtube.com/watch?v=7kQizeCIXvc&fbclid=IwAR2SdtzW8GWIX9I9VJuYdmLpiTdgmDiBpvJwgYwA15KV1oSxU97Bu23zfbk

