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Medewerking van: Jeugdkoor ‘Klein Gloria’ o.l.v. Mirjam Wisse 

   
 
Muzikale begeleiding: Christine van der Hoek dwarsfluit 

Lydia Biersteker viool 
   Martin Biersteker piano 
   Nelleke Zwemer fluit 
   Rebecca Eckhardt viool 
   Simon van Keulen orgel 
 



MUZIKALE INLEIDING  
 
JEUGDKOOR KLEIN GLORIA    
Psalm 95 
Kom, laat ons juichen voor de Heer, 
een lofzang zingen, Hem ter eer, 
met snarenspel Hem blij begroeten. 
Wij prijzen Hem die redding biedt, 
de rots van heil, in psalm en lied. 
Wij willen juichend Hem ontmoeten.  
 
Dit is de dag  
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, 
verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 
 
SAMENZANG    
Psalm 21 vers 4 en 5  (ritmisch) 
Hij heeft, o God, van U begeerd 
Het onvergank’lijk leven; 
Gij hebt het hem gegeven. 
Zo zijn de dagen hem vermeêrd; 
Zo leeft de Vorst altoos; 
Zo leeft hij eindeloos. 
 
Hoe groot en schitt’rend is zijn eer, 
Door ‘t heil, aan hem bewezen! 
Hoe is zijn roem gerezen! 
O alvermogend’ Opperheer, 
Wat glans, wat majesteit 
Hebt Gij dien Vorst bereid! 
 
WELKOMSTWOORD  
 
GEBED  door ouderling C. van Moolenbroek 
 



SAMENZANG EN DECLAMATIE COMBINATIE 
Samenzang: 
Is dat, is dat mijn Koning, 
dat aller vaad’ren wens, 
is dat, is dat Zijn kroning? 
Zie, zie, aanschouw de Mens! 
Moet Hij dat spotkleed dragen, 
dat riet, die doornenkroon, 
lijdt Hij die spot, die slagen, 
Hij, God, Uw eigen Zoon? 
 
Declamatie: 
De mensen ze riepen, 
ze hoonden en schreeuwden. 
De menigte joelde 
ze dachten niet na. 
"Kruisig Hem, kruisig Hem", 
werd er geroepen. 
Zo werd Hij gekruisigd 
op bang Golgotha. 
 
Samenzang: 
Ja, ik kost Hem die slagen, 
die smarten en dien hoon; 
ik doe dat kleed Hem dragen,  
dat riet, die doornenkroon. 
Ik sloeg Hem al die wonden, 
voor mij moet Hij daar staan, 
ik deed door mijne zonden 
Hem al die jamm’ren aan. 
 
Declamatie: 
’t Waren uren vol haat, gehoon en bespotting. 
Uren van pijn, geschreeuw en verdriet, 
tot het moment, dat Jezus het uitriep: 
"Het is volbracht" en Hij het aardse verliet.  
 



Declamatie: 
Hij heeft het volbracht, 
voor de mensen op aarde. 
Ja Hij hield het vol 
en maakte ons vrij.  
Al onze zonden, 
heeft Hij overwonnen, 
betaalde de prijs, 
met Zijn bloed ook voor mij. 
 
JEUGDKOOR KLEIN GLORIA    
Zozeer had God de wereld lief 
Zozeer had God de wereld lief 
dat Hij Zijn Zoon ons gaf. 
Hij droeg voor elk die Hem gelooft 
de allerzwaarste straf. 
 
O liefde die Zichzelf niet zocht, 
Maar ons, in onze nood. 
U kwam van boven, woonde hier, 
En stierf de zondaarsdood 
 
Die liefde toont ons God als Hij 
Ons aan Zijn hart verheft, 
En al ons denken mateloos 
En heerlijk overtreft. 
 
Dank, Heer’, dat U mij deed verstaan 
Wat U in liefd ons geeft; 
Dat wie gelovend tot U komt, 
Het eeuwig leven heeft. 
 
Uw liefde overweldigt mij, 
U ben ik toegewijd; 
Ik ben van U reeds hier en nu 
En tot in eeuwigheid! 
 
 



SAMENZANG    
Eens was ik een vreemd’ling 
1. Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart; 
ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. 
Ik vroeg niet: ‘mijn ziele, doorziet gij uw lot? 
hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?’ 
 
JEUGDKOOR KLEIN GLORIA 
2. Al sprak daar een stem uit de Heilige Blaân. 
van ’t Lam, met de zonden der wereld belaân, 
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk: 
‘k stond blind, en van verre, in mijzelven zo rijk. 
 
SAMENZANG 
3. Ik deed als Jeruzalems dochters weleer; 
ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer’. 
En dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld 
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. 
 
SCHRIFTLEZING 
Markus 15: 42-47 
En als het nu avond was geworden, dewijl het de voorbereiding was, 
welke is de voorsabbat; Kwam Jozef, die van Arimathéa was, 
een eerlijk raadsheer, die ook zelf het Koninkrijk Gods was 
verwachtende, en zich verstoutende, ging hij in tot Pilatus en begeerde 
het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat 
Hij alrede gestorven was; en den hoofdman over honderd tot zich 
geroepen hebbende, vraagde hem of Hij lang gestorven was. En als hij 
het van den hoofdman over honderd verstaan had, schonk hij Jozef het 
lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad, en Hem afgenomen hebbende, 
wond Hem in dat fijne lijnwaad, en legde Hem in een graf, hetwelk uit 
een steenrots gehouwen was; en hij wentelde een steen tegen de deur 
des grafs. En Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Joses, 
aanschouwden waar Hij gelegd werd.  

 
 
 
 



SAMENZANG 
Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o Liefde, die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar woudt lijden! 
 
Daar G’ U voor mij hebt in de dood gegeven, 
hoe zou ik dan naar mijne wil nog leven? 
Zou ‘k U, o Heer’, die voor mijn schuld woudt lijden, 
mijn hart niet wijden? 
 
SCHRIFTLEZING 
Markus 16: 1-7 
En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdaléna en 
Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij 
kwamen en Hem zalfden. En zeer vroeg op den eersten dag der week, 
kwamen zij tot het graf, als de zon opging; En zeiden tot elkander: Wie 
zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen? (En opziende 
zagen zij dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot. En in 
het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling zittende ter 
rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. 
Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus den 
Nazaréner, Die gekruist was; Hij is opgestaan, Hij is hier niet; ziet de 
plaats waar zij Hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt Zijn 
discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galiléa; aldaar zult gij Hem 
zien, gelijk Hij ulieden gezegd heeft. 
 
JEUGDKOOR KLEIN GLORIA 
4. Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt, 
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt, 
toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed; 
daar werd al mijn deugd een verwerpelijk kleed! 
 
SAMENZANG 
5. Toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered; 
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet; 
mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij: 
ik boog me, en geloofde, en - mijn God sprak mij vrij. 



JEUGDKOOR KLEIN GLORIA 
6. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, 
dat Christus alleen mijn Gerechtigheid is: 
nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf, 
nu neemt mij geen satan de zegekroon af! 
 
SAMENZANG     bovenstem door jeugdkoor 
7. Nu reis ik getroost onder ’t heiligend kruis. 
Naar ’t erfgoed daarboven, in ’t Vaderlijk huis. 
Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn. 
‘Gestorven voor mij!’ zal mijn zwanenzang zijn! 
 
MEDITATIE  door ouderling C. van Moolenbroek 

 
SAMENZANG    
Daar juicht een toon 
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 Vaders kracht,  
want Hij is God, bekleed met macht!  
 
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.  
 
Want nu de Heer is opgestaan,  
nu vangt het nieuwe leven aan,  
een leven door Zijn dood bereid,  
een leven in Zijn heerlijkheid. 
 
 
 



SAMENZANG    
De Heer’ is waarlijk opgestaan     wisselende zang 
Kinderen:  De Heer’ is waarlijk opgestaan, halleluja! 
Allen:  ‘Jezus deed de dood teniet. 

Zing daarom het hoogste lied.’ 
 
Kinderen: De Heer’ is waarlijk opgestaan, halleluja! 
Vrouwen:  ‘Denkt toch aan Zijn eigen woord,  

dat gij vroeger hebt gehoord.’ 
 

Kinderen: De Heer’ is waarlijk opgestaan, halleluja! 
Mannen: ‘Hij, de grote Mensenzoon,  

gaat door 't graf heen naar Zijn troon.’ 
 

Kinderen: De Heer’ is waarlijk opgestaan, halleluja! 
Allen:  ‘Zoekt Hem bij de doden niet,  

maar zingt mee het hoogste lied.’ 
 

Kinderen: De Heer’ is waarlijk opgestaan, halleluja! 
 
GEDICHT   
‘Dank U Heiland’ 
Zoveel liefde had U Vader, 
dat U zond Uw eigen Zoon, 
om te redden het verloor’ne 
en te brengen tot Uw troon. 
 
Al de zonden nam Hij op Zich, 
aan het kruis op Golgotha. 
Wat een liefde voor ons mensen, 
dat is louter goedheid en genâ. 
 
Opgestaan is Hij ten leven, 
en verrezen uit het graf. 
Dank U Heiland, dat U voor ons, 
Uw dierbaar bloed en lichaam gaf. 
 
 



JEUGDKOOR KLEIN GLORIA   
Hoe groot zijt Gij 
Vers 1 in het Oekraïns: 
Великий Бог! Коли на світ погляну,  
І бачу все, що Ти створив в красі, 
Як кожний цвіт склада Тобі пошану,  
І як обняв любов’ю Ти усіх, 
Тоді, Господь, мій дух співа Тобі:  
Як славен Ти! Як славен Ти! 
 

Vertaling: 
Goede God! Als ik naar de wereld kijk, 
en ik zie alles wat U hebt gemaakt in 
schoonheid, dat elke bloem U eert, 
en dat U alles met liefde hebt omarmd 
Dan, Heer, zingt mijn geest voor U: 
Wat bent U groot! Wat bent U groot! 

2. 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!  2x 
 
SAMENZANG 
3. 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 ziel 
     tot U, o Heer' mijn God   
     hoe groot zijt Gij, 
     hoe groot zijt Gij! 2x 
 
SAMENZANG    
Psalm 9 vers 1 en 11 (ritmisch) 
Ik zal met al mijn hart den HEER, 
Blijmoedig geven lof en eer; 
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen, 
En al Uw wonderen vertellen. 



 
Zingt zingt den HEER, die eeuwig leeft, 
Die Sion tot Zijn woning heeft; 
En laat voor aller volken oren, 
Met psalmgezang, Zijn daden horen. 
 
DANKGEBED  door ouderling C. van Moolenbroek 
 
SAMENZANG    
U zij de glorie (staande) 
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, nu en immer meer. 
 
Zie Hem verschijnen Jezus, onze Heer’. 
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heeren blijde en welgezind 
en zegt telkenkere: "Christus overwint". 
U zij de glorie, opgestane Heer’. 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft. 
In Zijn goddelijk 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. 
 
 
 
- Bij de uitgang is er collecte voor de verenigingen van de Saronkerk.  
- Voor de kinderen t/m 12 jaar staat er een verrassing gereed. 

 
ALLEN HARTELIJK DANK VOOR UW AANWEZIGHEID! 

WIJ WENSEN U EEN GEZEGENDE DAG. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 


