
 
Christus is vandaag 190 
t./Michel van der Plas m./Lyna Davidica (1708) "Jesus Christ is risen to-day" 

 
 2. Zing voor deze dag der dagen. Alleluja. 

 Christus heeft de dood verslagen. Alleluja. 
 Al wie op zijn naam vertrouwt. Alleluja. 
 Ziet vandaag zijn vlag ontvouwd. Alleluja. 
 

 3. Christus heerst nu, hoog verheven. Alleluja. 
 Ook wij zullen eeuwig leven. Alleluja. 
 Aarde, zing verlost en vrij. Alleluja. 
 Eens verrijzen wij als Hij. Alleluja. 
 
4. Christus heeft de Geest gezonden. Alleluja. 
 Met de Kerk zijn wij verbonden. Alleluja. 
 Laat ons nu vervuld en rein. Alleluja. 
 Overal getuigen zijn. Alleluja. 
 

Ite, missa est, alleluja, alleluja. 
Deo gratias, alleluja, alleluja. 

 

Pasen 5 
 
Kondig het aan t./m./P. Schollaert  406 

 
 
2.    Zing nu een lied van vreugde en vrede, 
 zing nu een lied van barmhartigheid. 
 Alle verdriet en pijn zijn geleden, 
 al wie verdrukt is wordt bevrijd. 
 Laat aan wie treuren uw blijdschap weten. 
 Alleluia! Christus leeft. 
 
3.  Leef in uw hart met volle vertrouwen, 
 hoop op een toekomst voor iedereen, 
 steun voor wie zwak is, troost voor wie rouwen. 
 vriendschap en goedheid om u heen. 
 Liefde volstaat om een wereld op te bouwen. 
 Alleluia! Christus leeft. 
 



Ere zij God de Zoon 
T:/Michel van der Plas; m:/George Elvey 1816-93. “Crown hlm with many crowns 
 

 

De Heer is waarlijk opgestaan 426 

t./ Surrexit Christus hodie; vert. H.H. Rapparlié  m./ M. Vulpius 1609 
 
De Heer is waarlijk opgestaan, , halleluja, halleluja,  
de nacht des doods voorbijgegaan. Halleluja, halleluja! 
 Wanneer Hij niet was opgestaan, halleluja, halleluja, 
 dan zou de wereld zijn vergaan. Halleluja, halleluja! 
Maar nu Hij overwonnen heeft, halleluja, halleluja, 
nu loven wij de Heer die leeft, Halleluja, halleluja! 
 Nu klinkt alom de roep voortaan: halleluja, halleluja, 
 "de Heer is waarlijk opgestaan!" Halleluja, halleluja! 
Verblijdt u met ons allen saam, halleluja, halleluja, 
lof zingt de Heer en prijst zijn naam! Halleluja, halleluja! 
 
 

U zij de Glorie     192 
  
 1.  U zij de glorie, opgestane Heer, 
  U zij de victorie nu en immer meer. 
  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, U zij alle eer! 
 
 

2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 
        Hij brengt  al de zijnen in zijn armen weer. 

              Weest dan volk des Heren, blij en welgezind 
  en zegt telkenkere: ‘Christus overwint’. 
  U zij de glorie, opgestane Heer, 
  U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
 
 3. 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! 
 
Holy, Holy, Holy! Lord God Almighty J.B. Dykes 1823-76 

 
Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
Boven ons mensen: de Naam van God, de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 
Mensen  beneden zingen U ter eer! 
                 
                Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,  
                 Bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
                 Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
                 Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft.  
  


