
Pasen

Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is 

de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.



Feest

15  In de tenten van de rechtvaardigen 
klinkt luide vreugdezang, een lied van 
verlossing: 
De rechterhand van de HEERE doet 
krachtige daden,
16  de rechterhand van de HEERE is 
hoogverheven, 
de rechterhand van de HEERE doet 
krachtige daden.
17  Ik zal niet sterven maar leven, 
en ik zal de werken van de HEERE vertellen.



Getuigenis

En heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemels gezet in Christus 
Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de alle overtreffende rijkdom van Zijn 
genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.



Poort
18  De HEERE heeft mij wel zwaar 
gestraft, maar aan de dood heeft Hij 
mij niet overgegeven.
19 Doe de poorten van de 
gerechtigheid voor mij open, 
daardoor zal ik binnengaan, ik zal de 
HEERE loven.
20  Dit is de poort van de HEERE, 
daar zullen de rechtvaardigen door 
binnengaan.
21  Ik zal U loven, omdat U mij 
verhoord hebt en mij tot heil 
geweest bent.



Hoeksteen

22  De steen die de bouwers 
verworpen hadden, 
is tot een hoeksteen geworden.
23  Dit is door de HEERE geschied, 
het is wonderlijk in onze ogen.

Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een 
beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. 
Wie gelooft, zal zich niet weghaasten.



Hosanna

Gezegend wie komt in de 
Naam van de HEERE! 
Wij zegenen u vanuit het 
huis van de HEERE.

De menigte die vooropliep en 
die volgde, riep: Hosanna, de 
Zoon van David! Gezegend Hij 
Die komt in de Naam van de 
Heere! Hosanna, in de 
hoogste hemelen!



Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij 
op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Och 

HEERE, breng toch heil; och HEERE, geef toch 
voorspoed.



Maar u bent een 
uitverkoren geslacht, 

een koninklijk 
priesterschap, een heilig 
volk, een volk dat God 
Zich tot Zijn eigendom 

maakte; opdat u de 
deugden zou 

verkondigen van Hem 
Die u uit de duisternis 

geroepen heeft tot Zijn 
wonderbaar licht,


