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Wees gegroet gij eersteling der dagen 

Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 

morgen der verrijzenis, 

bij wiens licht de macht der hel verslagen 

en de dood vernietigd is! 

Here Jezus, trooster aller smarten, 

zon der wereld, schijn in onze harten, 

deel ons zelf de voorsmaak mee 

van der zaal’gen sabbatsvreê! 

 

In uw hoede zijn wij wel geborgen, 

en schoon eerlang 't oog ons breek', 

open gaat het op de grote morgen, 

na deez' aardse lijdensweek. 

Welk een dag der ruste zal dat wezen, 

als w' onsterflijk, uit de dood verrezen, 

knielen voor Uw dankaltaar. 

Amen, Jezus, maak het waar! 

Christus onze Heer verrees  

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! 

 

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! 

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 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. 

3 Want nu de Heer is opgestaan 

nu vangt het nieuwe leven aan; 

een leven door Zijn dood bereid 

een leven in Zijn heerlijkheid! 

  



Jezus leven van mijn leven  

Jezus, leven van mijn leven, 

Jezus, dood van mijnen dood, 

die voor mij U hebt gegeven, 

in den bangsten zielenood, 

opdat ik niet hoop’loos sterve, 

maar uw heerlijkheid zou erven. 

Duizend, duizendmaal o Heer, 

zij u daarvoor dank en eer. 

Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, 

voor uw bitt're bange nood, 

voor uw heilig, biddend strijden, 

voor uw trouw tot in de dood, 

voor de wonden, U geslagen, 

voor het kruis, door U gedragen. 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

 

Kroon Hem met gouden kroon  

1 Kroon Hem met gouden kroon, 

het Lam op Zijnen troon. 

Hoor, hoe het hemels loflied al, 

verwint in heerlijk schoon. 

Ontwaak, mijn ziel en zing 

van Hem, die voor u stierf 

en prijs Hem in all’ eeuwigheên, 

die ’t heil voor u verwierf. 

 

2 Kroon Hem, der liefde Heer, 

aanschouw Hem hoe Hij leed. 

Zijn wonden tonen ’t gans heelal, 

wat Hij voor ’t mensdom deed. 

De eng’len aan Gods troon, 

all’ overheid en macht, 

zij buigen dienend zich ter neer, 

voor zulke wondermacht. 

3 Kroon Hem, de Vredevorst, 

wiens macht eens heersen zal, 

van pool tot pool, van zee tot zee, 

’t klink’ over berg en dal. 

Als alles voor Hem buigt 

en vrede heerst alom, 

wordt d’aarde weer een paradijs. 

Kom, Here Jezus, kom! 

 
 
 

U zij de glorie 

1 U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie nu en immer meer. 

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 immer meer. 

 

2 Zie 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 in dood. 

U zij de glorie, opgestane Heer,  

U zij de victorie, nu en immer meer. 


