






2. Zoudt Gij indachtig wezen
al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven
in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven,
Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen
uw goedertierenheid.



3. Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht. 



» volgende lied (beamer): 513: 1, 2 en 4 » 





2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.



» volgende lied (beamer): 350, 1 allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen » 





mannen

2. Want al het water wast niet af,
dat wij verzinken in dit graf,
tenzij de duif die nederdaalt
ons uit de hoge vrede haalt.

vrouwen

3. Tot ondergang zijn wij gedoemd,
als God ons niet bij name noemt,
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan
door ’t water van de doodsjordaan.



mannen

4. Wij staan geschreven in zijn hand,
Hij voert ons naar ’t beloofde land.
Als kind’ren gaan wij zingend voort,
de Vader is het die ons hoort.

allen

5. Met Noach en zijn regenboog,
Mozes die uit Egypte toog
en Jona uit het hart der zee,
bidt heel uw kerk aanbiddend mee.



» volgende lied (beamer): 610 » 





2. God, zie ons dan
teloor gegaan,
versteend en doodgezwegen,
levend waar geen dag meer is,
nacht aan nacht geregen.

3. Zijt Gij het, Heer,
die weet wanneer
wij ooit zullen herleven?
Met uw adem kunt Gij toch
ons het leven geven?



4. Kom dan en spreek
uw woord en breek
zo onze graven open.
Wil ons met de geesteskracht
van uw adem dopen.

5. Wek ons voorgoed!
Zet met uw gloed
ons recht op onze voeten.
Vol van leven zullen wij
’t morgenlicht begroeten.



6. Blaas met uw Geest
in ons het feest
dat allen zal verwarmen.
Open ons het vergezicht
op uw groot erbarmen!



» volgende lied (beamer): 633 » 





2. De glorie van de dageraad
verleent een hof zijn pracht,
geweken is het rouwgewaad,
de smartelijke nacht.

3. Nu ons een licht is opgegaan,
gewenteld onze steen,
komen wij oog in oog te staan,
niet langer dood-alleen.



4. O teken dat zijn handpalm siert,
zijn hartstreek en zijn voet,
zijn onmacht heeft gezegevierd,
de onschuld van zijn bloed.

5. De liefde toont zijn aangezicht,
een zonnelied breekt aan,
vandaag zien wij het levenslicht,
de Heer is opgestaan.



» volgende lied (beamer): 594, Wachters op de morgen » 







» volgende lied (beamer): 600, Licht ontloken aan het donker » 





2. Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

3. Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!



4. Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood,
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

5. Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!



» volgende lied (beamer): Jezus, u bent het licht (Taizé) » 



Je-zus, u  bent   het  licht    in  ons   le - ven: laat  nim-mer toe dat mijn duis-ter tot mij spreekt.

Je-zus,    u     bent   het  licht  in ons   le - ven:   o  -  pen     mij   voor uw  lief - de,   o      Heer.
Jé-sus     le    Christ,   lu-mière   in-té - rieu - re,  don - ne  -  moi  d’ac-cueil-lir     ton   a  -  mour

Jé-sus   le  Christ,  lu-mière   in - té - rieu - re,  ne     lais-se      pas  mes  té  -  nè - bres me par - ler



» volgende lied (beamer): 643, 1 allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 5 m, 7 v, 8 a » 





mannen

2. Diep in de donk’re aarde ging
’t lichaam van onze Here
om als het woord der opstanding
levend terug te keren.

vrouwen

3. Als een verweeuwde zat de kerk,
treurende om haar Heiland,
maar in het graf deed Hij zijn werk,
streed met de laatste vijand.



mannen

5. Zing nu de Heer! Hij is getrouw.
Ook als wij niet meer hopen,
bloeien aan dorens van de rouw
lachend de rozen open.

vrouwen

7. Zing het de hoge hemel rond!
’t Woord aan de dood ontsprongen
werd weer een kracht in onze mond,
brandend met vuren tongen.



allen

8. Christengemeente, jubel nu!
Dit zijn u goede dagen.
Hemelse engelen zullen u
hier op de handen dragen.




