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Paaszangdienst Jeugdvereniging  
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1. JV zingt Hij kwam bij ons heel gewoon 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 

de Zoon van God als 

mensenzoon. 

Hij diende ons als een knecht 

en heeft zijn leven afgelegd. 

 

refrein 

Zie onze God, de Koning-knecht  

Hij heeft zijn leven afgelegd 

Zijn voorbeeld roept  

om te dienen iedere dag 

gedragen door  
Zijn liefd' en kracht. 

En in de tuin van de pijn  

verkoos Hij als een lam te zijn, 

verscheurd door angst en verdriet  

maar toch zei Hij : ‘Uw wil 

geschied' 

 

(refrein) 

Zie je de wonden zo diep. 

De hand die aard' en hemel 

schiep, 

vergaf de hand die Hem sloeg. 

De Man, die onze zonden droeg.  

(refrein) 

2. Welkom en gebed door Jeanine 

 

3. Samenzang Is dat, is dat mijn koning? 
 

1, Is dat, is dat mijn Koning, 

dat aller vaad'ren wens, 

is dat, is dat zijn kroning? 

Zie, zie, aanschouw de mens! 

Moet Hij dat spotkleed dragen, 

dat riet, die doornenkroon, 

lijdt Hij die spot, die slagen, 

Hij, God, uw eigen Zoon? 
 

 

 

 

 

 

2, Ja, ik kost Hem die slagen, 

die smarten en die hoon; 

ik doe dat kleed Hem dragen, 

dat riet, die doornenkroon;          

ik sloeg Hem al die wonden, 

voor mij moet Hij daar staan; 

ik deed door mijne zonden, 

Hem al die jamm'ren aan. 

 

3, O Jezus, man van smarten, 

Gij aller vaad'ren wens, 

herinner aller harten 

't aandoenlijk: "Zie den mens!" 

Laat mij toch nooit vergeten 

die kroon, dat kleed, dat riet! 

Dit trooste mijn geweten               

't is al voor mij geschied! 
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4. Schriftlezing Mattheüs 28:1-10 

De opstanding 

1 Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van 

de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf 

te kijken. 

2 En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de 

Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de 

opening weg en ging erop zitten. 

3 Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. 

4 De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. 

5 Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet 

bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. 

6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie 

de plaats waar de Heere gelegen heeft. 

7 En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit 

de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, 

ik heb het u gezegd. 

8 En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, 

en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten. 

9 Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, 

Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem 

toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. 

10 Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn 
broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien. 

5. Samenzang Er is een Verlosser  

Er is een Verlosser,  

Jezus, Zoon van God. 

Kostbaar Lam van God, Messias, 

heilig God is Hij. 

 

Jezus mijn Verlosser,  

niemand is aan U gelijk. 

Kostbaar Lam van God, Messias, 

maakt van zonden vrij. 

 
Refrein:  

Dank U, o mijn Vader, 

U gaf Uw eigen Zoon, 

Uw Geest als hulp voor ons 

totdat, 

het werk op aarde is gedaan. 

 

Ja, de dag zal komen, 

dat ik Jezus zie. 

Dan zal ik mijn Koning dienen, 

voor eeuwig en eeuwig. 

 

Refrein 2x  
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6. Samenzang Daar juicht een toon 

1. Daar juicht een toon, daar 

klinkt een stem, 

die galmt door gans' Jeruzalem;  

een heerlijk morgenlicht breekt 

aan: 

de Zoon van God is opgestaan! 

 

2. 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! 

 

 

3. 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.  

 

4. Want nu de Heer is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan, 

een leven door Zijn dood bereid, 

een leven in Zijn heerlijkheid. 

 

7. Collecte voor MercyShips 

 

8. JV zingt  Heer Uw bloed dat reinigt mij 

Heer, Uw bloed dat reinigt mij, 

doet mij leven en maakt mij vrij. 

Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats 

in het offer, dat U bracht. 

En U wast mij, witter dan de sneeuw,             

dan de sneeuw. 

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij 
geslacht. 2x) 
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9. JV en samenzang Jezus alleen 

JV 

Jezus alleen, ik bouw op Hem 

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn 

kracht. 

Door stormen heen hoor ik Zijn 

stem, 

dwars door het duister van de 

nacht. 

Zijn woord van liefde dat mij sust 

verdrijft mijn angst; nu vind ik 

rust! 

Mijn vaste grond, mijn 

fundament; 

dankzij Zijn liefde leef ik nu. 

 

Alle vrouwen 

Jezus alleen werd mens als wij; 

klein als een kind, in 

kwetsbaarheid. 

Oneindig veel hield Hij van mij, 

leed om mijn ongerechtigheid. 

 

Allen 

En door zijn offer werd ik vrij, 

Hij droeg mijn straf, Hij stierf 

voor mij, 

ontnam de dood zijn 

heerschappij; 

dankzij Zijn sterven leef ik nu. 

 

Alle mannen 

Daar in het graf, in dood gehuld, 

leek al Zijn macht tenietgedaan. 

Maar, o die dag, dat werd 

vervuld: 

Jezus, de Heer is opgestaan! 

 

Allen 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid 

ben ik van vloek en schuld 

bevrijd. 

Ik leef in Hem en Hij in mij;                                                                                                                            
Dankzij Zijn bloed ben ik nu vrij  

10. Meditatie door Ds. Brendeke 

11. Samenzang U zij de glorie 

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. 
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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. 

12. Gedicht door Emi 

 

13. JV zingt de hemel juicht 

De hemel juicht 

tot eer van de verrezen Heer. 

En alles buigt 
voor de schoonheid van de Heer. 

In eeuwigheid zal Hij 

het Lam zijn op de troon. 

En daarom knielen wij 

uit eerbied voor Gods Zoon. 

 

Kom zing met mij 

tot eer van de verrezen Heer. 

Hij kocht ons vrij 

met zijn leven en zijn eer. 

 

In eeuwigheid zult Gij 

het Lam zijn op de troon. 

En daarom knielen wij 

uit eerbied voor Gods Zoon. 

14. Anske zingt Kom en zie 

Kom en zie het kruis, waar Hij hangt voor jou.  
Met alle angst en pijn.  
Dan klinkt er een schreeuw; “alles is volbracht!”  
De schuld is weggedaan.  
 
Refrein:  
Kom en zie de Man die leed, en jou het leven geeft.  
Kom en zie de Man die leeft, en jou het leven geeft.  
 
Kom en zie het graf, daar is Hij niet meer.  
Hij overwon de dood.  
Wie of waar je bent, weet dat Hij jou kent.  
Hij stierf ook voor jouw nood.  
 
Refrein  
 
Want Christus is de grote Overwinnaar.  
Ja Hij regeert, heeft alle macht.  
Mijn Jezus leeft en met Hem mag ik leven, omdat het is volbracht!  
 

15. Afsluiting door Ds. Brendeke 
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16. Samenzang Glorie aan God 
 

Glorie aan God. 4x 
 
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
  
Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! 
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
  
Heersen met Hem op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer!  
 

 

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd in het Kerkelijk 
Centrum voor koffie, thee of fris met wat lekkers.  

 

Aan deze dienst werkten mee: Martijn Borsje (orgel en piano), Marjolein 

Borsje (gitaar) Ds. Brendeke (meditatie en afsluiting) Jan van der Linden 

(koster) 


