
Liederenblad bij de Paasdienst van zondag 4-3-21 

 
Medley van Paasliederen:  

1  O vlam van Pasen, steek ons aan, 

De Heer is waarlijk opgestaan! 

De Zoon voor wie het duister zwicht, 

De Zoon is als de zon, zo licht.  

 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 

die galmt door gans' Jeruzalem. 

Het heerlijk morgenlicht breekt aan, 

de Zoon van God is opgestaan! 

 

2  De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja, 

Als Noach uit de ark gegaan, halleluja. 

Halleluja, halleluja.  

 

3  Jezus leeft en ik met Hem! 

Dood, waar is uw schrik gebleven? 

Hem behoor ik en zijn stem 

roept ook mij straks tot het leven, 

opdat ik zijn licht aanschouw, 

dit is al waar ik op bouw. 

 

4  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! 

 

5  Halleluja! Geprezen zij het Lam, 

Dat de schuld der wereld op zich nam.  

Halleluja! Geprezen zij het Lam, 

Dat de schuld der wereld op zich nam.  

 

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. 

Halleluja, geprezen zij het Lam, 

dat de schuld der wereld op zich nam. 

Projectlied Kindernevendienst. 

Het graf is leeg. Maria zoekt,  

waar is Hij toch, de Heer? 

Heeft iemand Jezus weggehaald?  

De steen ligt er niet meer. 

Ze snapt het niet. Hoe kan dit nou?  

Waar is Hij heen gebracht? 

En dan ineens gebeurt er iets  

wat niemand had verwacht: 

Maria hoort haar naam,  

ze draait zich om en kijkt Hem aan. 

Hij is niet dood, Hij leeft weer,  

ja, de Heer is opgestaan. 

 

Uw weg liep dood, ik was U kwijt, 

maar God zij dank, U bent er weer. 

U gaat me voor, ik volg het spoor 

Ik ga achter U aan, mijn Heer. 

 

Lied: Opwekking 706.  

Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 

aan het kruis de dood nabij. 

Die voor mij het oordeel draagt; 

Hij die tot zonde wordt gemaakt. 

Wat een offer - Hij voor mij! 

Wie wil worden zoals Hij? 

Zoveel pijn, ongerechtigheid, 

is op Hem die voor mij strijdt. 

 

Zie hoe Jezus biddend strijdt 

met de pijn, verlatenheid. 

Zo alleen, verwond roept Hij: 

Mijn God, waarom verlaat U mij? 

Zie wat Jezus heeft gedaan; 

in zijn lijden heeft doorstaan. 

Zoveel liefde verwondert mij; 

niemand heeft zo lief als Hij. 

 

Als de Heer zijn leven geeft 

vlucht de dag, de aarde beeft. 

Zelfs de dood verliest haar macht 

als Jezus roept: het is volbracht! 

Waarlijk Hij is Zoon van God, 

die voor ons gekruisigd wordt. 

Door zijn wonden genezen wij; 

in zijn dood maakt Hij ons vrij. 

 

Heel de schepping slaakt een zucht; 



zij ontwaakt, het duister vlucht. 

Jezus leeft, is opgestaan; 

Hij roept ons uit de dood vandaan. 

Juich, want Hij, mijn Here leeft! 

Hij die overwonnen heeft. 

Nooit meer tranen en nooit meer pijn; 

nooit van God verlaten zijn. 

 

Juich, want Hij, mijn Here leeft! 

Hij die ons de toekomst geeft. 

Nooit meer tranen en nooit meer pijn; 

nooit van God verlaten zijn. 

 

Lied 479 (Hemelhoog).  

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik 

sta. 

Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij 

leidt. 

Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 

zolang U mijn adem geeft, zolang als ik 

besta. 

Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

 

Ik geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de 

maagd, 

eeuwige Zoon van God, die mens werd 

zoals wij. 

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons, 

en met God de Vader en verenigt met uw 

volk. 

Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 

dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 

 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik 

bouw. 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van 

mijn hart. 

En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. 

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij 

nooit los. 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij 

bevrijd, 

en in uw vergeving leef ik nu. 

 

Vader van het leven, ik geloof in U, 

Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en 

kracht, 

 

 

U die via duizend wegen ons hier samen 

bracht. 

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 

om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 

Lied: ‘An Easter hallelujah’. 

Vertaling: 

Een doornenkroon op zijn hoofd gezet, 

wetend dat Hij spoedig dood zou zijn, 

zei Hij: "Vader, bent U mij vergeten?" 

 

Ze nagelden Hem aan een houten kruis, 

spoedig zou de wereld het verlies voelen 

van Christus de Koning,  

vooraf aan zijn Halleluja. 

Halleluja, Halleluja. 

 

Hij boog zijn hoofd om te sterven, 

keek op naar de hemel, en zei: 

"Ik kom naar huis, Vader, naar U" 

 

Een spons op een stok, voor zijn laatste slok, 

werd naar zijn mond gebracht. 

Hij dronk en gaf de geest. 

Halleluja, Halleluja. 

 

De soldaat die met zijn speer  

het lichaam van onze Heer doorstoken had 

zei: "Echt, dit was Jezus Christus, onze 

Redder" 

Verschrikt keek hij naar zijn speer, 

vervolgens naar Christus, de Heer, 

viel op zijn knieën en huilde: Halleluja. 

Halleluja, Halleluja. 

 

De doornige kroon werd van zijn hoofd 

genomen, 

gewikkeld werd Hij een linnen doek, 

waarna Hij in het graf werd gelegd. 

 

De wonden in zijn handen,  

zijn voeten en zij -  

in ons hart weten we nu dat Hij stierf 

om ons te redden van ons eigen ik - oh 

halleluja. 

Halleluja, Halleluja. 

 

Na drie dagen kwamen ze 

om de steen weg te halen,  

zijn gestorven lichaam te zegenen,  

en te zalven met olie en kruiden – halleluja.  



Maar toen ze de steen wilden verplaatsen, 

zagen ze dat ze niet alleen waren, 

want Jezus Christus is verrezen, halleluja. 

Halleluja, Halleluja! 

 

Slotliederen: 

Lied 430 (Opwekking).  

Heer, ik prijs uw grote naam. 

Heel mijn hart wil ik U geven. 

Want U bent de weg gegaan 

die mij redding bracht en leven. 

 

U daalde neer van uw troon 

om mens te zijn. 

Van de stal naar het kruis 

droeg U mijn pijn. 

Van het kruis naar het graf, 

uit het graf weer opgestaan, 

Heer, ik prijs uw grote naam. 

 

Heer, ik prijs uw grote naam… 

 

Lied: Omdat Hij leeft.  

Eindeloos lief had God de wereld. 

Hij liet zijn Zoon naar ons toegaan.  

Die stierf aan ’t kruis om ons te redden. 

Maar 't open graf getuigt dat Hij is 

opgestaan. 

 

Omdat Hij leeft kijk ik uit naar morgen. 

Wat komen gaat, ik durf het aan. 

Want in zijn hand ligt heel mijn toekomst 

zeker. 

Daarom heb ik het leven lief, omdat Hij 

leeft. 

 

Eindeloos groot is zijn genade. 

Hij geeft mij moed om door te gaan. 

Hij weet de weg en wat mij toekomt. 

Ik heb het leven lief, want Hij is opgestaan. 

 

Omdat Hij leeft kijk ik uit naar morgen… 

 

Because He lives, I can face tomorrow 

Because He lives, all fear is gone 

Because I know He holds the future 

And life is worth the living, just because He 

lives 

Samenzang buiten: lied 634 (NLB).  

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede 

sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 


