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Daar juicht een toon, daar 

klinkt een stem 

 

Daar juicht een toon, daar klinkt 

een stem 

die galmt door gans Jeruzalem. 

Een heerlijk morgenlicht breekt 

aan, 

de Zoon van God is opgestaan. 

 

Geen graf hield Davids Zoon 

omkneld, 

Hij overwon, die sterke Held! 

Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders  

kracht, 

want Hij is God, bekleed met 

macht. 

 

Want nu de Heer is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan. 

Een leven, door Zijn dood bereid, 

een leven in Zijn heerlijkheid. 

 

Christus, onze Heer, verrees 

 

Christus, onze Heer, verrees, 

halleluja! 

Heil'ge dag na angst en vrees, 

halleluja! 

Die ten dode ging aan ’t 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! 

 

Alzo lief had God de wereld 

 

Alzo lief had God de wereld, 

Alzo lief had God de wereld 

de wereld, de wereld, 

God had de wereld lief. 

 

 

Dat Hij aan ons heeft gegeven, 

dat Hij aan ons heeft gegeven 

gegeven, gegeven, 

Zijn eengeboren Zoon. 

 

Opdat een ieder die gelooft, 

opdat een ieder die gelooft, 

een ieder, een ieder, 

het eeuwig leven heeft. 
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Jezus leeft in eeuwigheid 

 

(Refrein 1) 

Jezus leeft in eeuwigheid 

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van mijn leven. 

 

Straks als er een nieuwe dag 

begint, 

En het licht het van het duister 

wint, 

mag ik bij Hem binnengaan, 

voor Zijn troon gaan staan.  

Hef ik daar mijn loflied aan: 

(Refrein 1) 

 

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 

(Refrein 2) 

Jezus komt in heerlijkheid, 

Zijn sjaloom wordt wereldwijd, 

Alle dingen maakt hij nieuw. 

Hij is de Heer van ons leven. 

 

(na de zegen) 

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. 

Wees dan volk des Heeren, 

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. 


