Dankt dankt nu allen God
1 allen
Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Johann Crüger / arr John Ru$er

2 koor
Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

With a voice of singing

3
Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Martin Shaw 1875 - 1958

With a voice of singing
Declare ye this, and let it be heard, Alleluja
Declare ye this, and let it be heard, Alleluja
U er it even unto the ends of the earth
The Lord hath delivered his people Alleluja
The Lord hath delivered his people Alleluja
O be joyful in God, all ye lands
O sing praises to the honour of his name
Make his praise to be glorious
With a voice of singing
Declare ye this, and let it be heard, Alleluja
Declare ye this, and let it be heard, Alleluja

Met een zingende stem
Roep het uit en laat het horen Alleluja
Roep het uit en laat het horen Alleluja
Laat het horen tot de uiteinden der aarde
De Heer hee& zijn volk gered Alleluja
De Heer hee& zijn volk gered Alleluja
Verheug in God , alle landen
Zing zijn lof en de heerlijkheid van zijn naam
Maak zijn heerlijkheid groot
Met een zingende stem
Roep het uit en laat het horen Alleluja
Roep het uit en laat het horen Alleluja

Voorbeden en gebeden
Collecte
Zegen
Slotlied U zij de glorie G.F.Handel

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig lee&,
Die mij hee& genezen, Die mij vrede gee&?
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 immermeer.

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
hee& de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint."
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.
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Koor gebed

Orgelpreludium
A Prayer of St. Patrick John Ru$er 1945 -

Christ be with me, Christ within me,
Christ behind me, Christ before me,
Christ beside me, Christ to win me,
Christ to comfort en restore me,
Christ above me, Christ beneath me,
Christ in quiet, Christ in danger,
Christ in hearts of all that love me,
Christ in mouth of friend and stranger,
Christ in mouth of friend and stranger.

Christus met mij, Christus in mij,
Christus achter mij, Christus voor mij,
Christus naast mij, Christus wint mij,
Christus troost mij en richt mij op
Christus boven mij, Christus beneden mij
Christus in s lte, Christus in gevaar
Christus in de harten van die mij lie ebben
Christus in de mond van vriend en vreemdeling.
Christus in de mond van vriend en vreemdeling

Daar juicht een toon Henri Abraham César Malan 1787 - 1864
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!

3. 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.

2. 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!

4. 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
Openingslied Zingt volop Gods lof
1. allen
Zingt volop Gods lof,
de hemelen rond.
Verblijdt u in Hem,
een lied in de mond.
Gij engelen, machten.
voor Zijn aangezicht.
En zingt u te buiten,
in ’t hemelse licht.

2. koor
Zingt volop Gods lof,
gij, aarde in koor,
stem in met het lied,
dat daar wordt gehoord.
Bezing Zijn genade,
gij schepping loo& Hem,
die u leerde zingen,
geef liefde uw stem.

3. allen
Zingt volop Gods lof,
laat horen de klank,
van snaren en ﬂuit,
betoon Hem uw dank,
met al wat geluid gee&,
sla aan het akkoord,
van wat Hij gedaan hee&
en zing het dan voort.

4. allen
Zingt volop Gods lof,
want waardig is Hij,
mijn blijvende dank,
door Hem toch zijn wij,
tot leven geroepen,
voor liefde bestemd,
besteedt dan uw adem,
aan zingen voor Hem.
Amen, amen.

Welkom
Votum & Groet
De aarde is vervuld

Lyrica David 1708 arr John Ru$er

C.H.H. Parry 1848 - 1918

3 allen
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
hee& verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!

1 allen
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!
2 koor
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!

Lezing: Johannes 20:26-21:1

Frits Mehrtens 1922 - 1975

Koor
De aarde is vervuld
van goeder<erenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

Dames
De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goeder<erenheid.

Allen
Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

Koor
Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

Heren
Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

Allen
Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Allen
Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.
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O Saviour of the World

John Goss 1800 - 1880

O Saviour of the world,
Who by thy Cross and precious blood
hast redeemed us.
Save us and help us.
We humbly beseech thee, O Lord Amen

O redder der wereld
Die door uw kruis en bloed
ons heeft verlost
Red ons en help ons
Vragen wjj u nederig Heer Amen
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