
1e paasdag, middagdienst 

 

Opwekking voor kinderen 145 – Jezus ik 
wil u bedanken 
 
Jezus, ik wil U bedanken 
voor wat U voor mij hebt gedaan 
omdat U voor mij bent gestorven 
maar ook weer bent opgestaan 
 
Jezus, ik dank U 
U gaf uzelf voor mij 
Jezus, ik dank U 
en geef mijzelf aan U 
ik geef mijzelf aan U 
 
U werd geschopt en geslagen 
ze lachten en scholden U uit 
en zelfs door uw vrienden verlaten 
hing U voor mij aan het kruis 
 
Jezus, ik dank U 
U gaf uzelf voor mij 
Jezus, ik dank U 
en geef mijzelf aan U 
ik geef mijzelf aan U 
 
U hebt mijn zonden gedragen 
en ook al mijn pijn en verdriet 

dat U zoveel van mij kon houden 
nee, Heer, dat begrijp ik niet 
 
Jezus, ik dank U 
U gaf uzelf voor mij 
Jezus, ik dank U 
en geef mijzelf aan U 
ik geef mijzelf aan U 

 

Opwekking 407 – Hoe groot zijt Gij 

O, Heer mijn God, wanneer ik in 
    verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou 
dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
 

Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis,hoe heerlijk zal dat 
zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel:o Heer, hoe groot zijt Gij! 
 
Dan zingt mijn zieltot U, o Heer mijn God 
hoe groot zijt Gij,hoe groot zijt Gij! 
  
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
 
 

Opwekking 354 – 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! 



Glorie aan God  4X 

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! 

Glorie aan God   4X 

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!  

Glorie aan God   4X 
 
 
Opwekking 764 – Zegekroon  
  
 
U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds Uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn Helper en Beschermer, 
U, mijn Redder en mijn Vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
Waar Uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor Uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met Uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
-Refrein- 
Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld overwon. 
 
 
 

U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
Die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 
-Refrein- 
Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld overwon. 
 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon;   
U overwon, U overwon! 
 
Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon. 
 
-Refrein- 
Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld verwon. 
  



Zingende gezegend 155 vers 2 en 3 

 

2. Wij hadden alle hoop verloren, 

 niemand van ons zag toekomst 

    meer; 

leeg was ons hart, als nooit tevoren 

zo eenzaam, zonder onze Heer. 

Hopeloos donker was ons leven, 

een bange droom, een lange nacht; 

waar was ons laatste licht  

    gebleven: 

Christus, die ons de toekomst 

    bracht? 

 

3.  God dank! De hemel heeft  

    gesproken: 

Wie zoekt gij toch? Hij is hier niet! 

Een nieuwe lente is ontloken, 

vreugde begraaft het diepst  

    verdriet. 

God lof! De nacht is overwonnen, 

het daglicht krijgt voorgoed ruim 

    baan, 

De toekomst is vandaag begonnen  

 waarlijk, de Heer is opgestaan! 
 

 
 
 
 


