
 
 
 
 
Alive, forever amen – Filmpje uit 2020 
 
Alive alive alive, hallelujah 
Alive praise and glory to the Lamb 
Alive alive alive hallelujah 
Alive forever amen 
 
Opening – door Willeke 
 
Agnus Dei – Filmpje uit 2017 
 
Alleluia, Alleluia, 
For the Lord God Almighty reigns 
Alleluia, Alleluia, 
For the Lord God Almighty reigns 
Alleluia, holy, holy, 
Are You Lord God Almighty 
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb 
You are holy, holy, 
Are You Lord God Almighty 
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb 
Amen 
 
Alleluia, Alleluia, 
For the Lord God Almighty reigns 
Alleluia, Alleluia, 
For the Lord God Almighty reigns 
Alleluia, Holy, holy, 
Are You Lord God Almighty 
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb 
You are holy, holy, 
Are You Lord God Almighty 
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb 
 
(4x) 
You are holy, holy  
Are You Lord God Almighty 
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb  
Amen (4x) 
 
Bijbellezing – Het Paasfeest – Marcus 14: 17-30 – Gelezen door Elise  
 
  



About the cross – Filmpje uit 2019 
 
If I only had one song that I could sing you 
Or a story I could tell before I leave 
If I only had one message, I could bring you 
There's no question it would be 
 
About the cross 
About the blood 
About the place I found 
God's mercy and love 
And although it's bittersweet 
Remembering the cost 
There's something beautiful 
About the cross 
 
I could sing about the state of grace I live in,  
and the peace and joy I have when times are 
tough 
I could see in all the blessings I've been given 
But in the end my life is just 
 
About the cross 
About the blood 
About the place I found 

God's mercy and love 
And although it's bittersweet 
Remembering the cost 
There's something beautiful 
About the cross 
 
Two thousand years ago 
If I had watched Him die 
I think I would have lost all hope 
Demanded to know why 
But now I know the cross means everything 
And it's the greatest honor to sing 
 
About the cross 
About the blood 
About the place I found 
God's mercy and love 
And although it's bittersweet 
Remembering the cost 
There's something beautiful 
Something incredible 
There's something wonderful 
About the cross

Bijbellezing – In de tuin van Getsémané – Marcus 14: 32-53, Marcus 15: 10-15 – Gelezen door Lisa 
 
100 procent – Filmpje uit 2019 
 
Het is donker en koud, er loopt bloed langs 
het hout 
Ze slaan spijkers in een God die alles schiep, 
Maar het waren niet de spijkers die Jezus 
hielden aan het kruis 
Het was zijn liefde die Hij voelt voor jou en mij 
 
U gaf 100 procent, U gaf alles voor mij 
U werd vernederd voor fouten die ik heb 
gemaakt 
U gaf 100 procent hoe kan ik U nu verlaten 
U liefde heeft mijn koude hart aangeraakt 
 
Ik ben verdoofd en verwonderd 
Hier aan de voet van het kruis 
Dwars door het schreeuwen hoor ik Zijn 
zachte stem 
En ieder woord bewijst Zijn licht 
Ik zie de glorie van Gods aangezicht 
En in stilte geef ik me hart aan Hem 

 
U gaf 100 procent, U gaf alles voor mij 
U werd vernederd voor fouten die ik heb 
gemaakt 
U gaf 100 procent hoe kan ik U nu verlaten 
U liefde heeft mijn koude hart aangeraakt 
 
Aan het kruis op Golgotha 
Ging de staf aan mij voor bij  
Toen U stief en werd verlaten dacht U steeds 
aan mij 
Ik ben voor altijd vrij 
 
U gaf 100 procent, U gaf alles voor mij 
U werd vernederd voor fouten die ik heb 
gemaakt 
U gaf 100 procent hoe kan ik U nu verlaten 
U liefde heeft mijn koude hart aangeraakt (2x)



Bijbellezing – Jezus wordt bespot & Jezus aan het kruis – Marcus 15: 22-39 – Gelezen door Tjerk 
 
Meer dan rijkdom – Filmpje uit 2015 
 
Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent 
 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit 
aanschouwd, 
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
 

nam U de straf, en dacht aan mij,  
meer dan ooit 
 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit 
aanschouwd, 
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer 
 
(2x) 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan 
ooit

 
Human drama – 2000 years ago – Filmpje uit 2011 
 
Bijbellezing – Het lege graf – Marcus 16: 1-7 – Gelezen door Irene 
 
Because He lives – Filmpje uit 2019 
 
I believe in the Son 
I believe in the risen One 
I believe I overcome 
By the power of His blood 
 
Amen, Amen 
I'm alive, I'm alive 
Because He lives 
Amen, Amen 
Let my song join the one that never ends 
Because He lives 
 
I was dead in the grave 
I was covered in sin and shame 
I heard mercy call my name 
He rolled the stone away 
 
Amen, Amen 
I'm alive, I'm alive 
Because He lives  

Amen, Amen 
Let my song join the one that never ends 
 
Because He lives, He lives 
I can face tomorrow 
Because He lives, He lives 
Every fear is gone 
I know He holds my life my future in His hands 
 
Amen, Amen 
I'm alive, I'm alive 
Because He lives 
Amen, Amen 
Let my song join the one that never ends 
Amen, Amen 
I'm alive, I'm alive 
Because He lives 
Amen, Amen 
Let my song join the one that never ends 
Because He lives 
Because He lives

  



Juicht want Jezus is Heer – Sela – Filmpje uit 2018 
 
Juicht, want Jezus is Heer 
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 
die ons liefheeft 
Hij is verrezen en leeft 
Jezus de Koning, 
Die mensen het leven weer geeft  
(2x) 
 
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven,  
zo hoog, ‘k zal Hem prijzen 
Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog zijn naam 

Hij is mijn God,  
Zijn waarheid houdt eeuwig stand 
Hemel en aard’, verheugen zich in zijn naam 
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo 
 
Juicht, want Jezus is Heer 
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 
die ons liefheeft 
Hij is verrezen en leeft 
Jezus de Koning, 
Die mensen het leven weer geeft 

 
Themastuk –  Still Alive – Deel 1 – Verteld door Jeroen  
 
Bijbellezing – Het volle visnet – Johannes 21: 2-13 – Gelezen door Jessica 
 
Themastuk –  Still Alive – Deel 2 – Verteld door Jeroen  
 
Dans – God of justice – Filmpje uit 2019 
 
Victory in Jesus – Filmpje uit 2017 
 
I heard an old, old story, 
how a Savior came from glory, 
how He gave His life on Calvary 
to save a wretch like me 
I heard about His groaning, 
of His precious blood's atoning, 
I repented of my sins 
and won the victory 
 
O victory in Jesus, my Savior, forever 
He sought me and bought me 
with His redeeming blood 
He loved me ere I knew Him 
And all my love is due Him, 
He plunged me to victory, 
beneath the cleansing flood 
 
I heard about His healing, 
of His cleansing pow'r revealing 
How He made the lame to walk again 
and caused the blind to see 
And then I cried, "Dear Jesus, 
come and heal my broken spirit," 
And somehow Jesus came and bro't 
to me the victory 

O victory in Jesus, my Savior, forever 
He sought me and bought me 
with His redeeming blood 
He loved me ere I knew Him 
and all my love is due Him, 
He plunged me to victory, 
beneath the cleansing flood 
 
I heard about a mansion 
He has built for me in glory 
And I heard about the streets of gold 
beyond the crystal sea 
About the angels singing, 
and the old redemption story, 
and some sweet day I'll sing up there, 
the song of victory 
 
O victory in Jesus, my Savior, forever 
He sought me and bought me 
with His redeeming blood 
He loved me ere I knew Him 
and all my love is due Him, 
He plunged me to victory, 
beneath the cleansing flood 
(2x)

  



Alive, forever amen – Filmpje uit 2020 
 
Let the children sing a song of liberation, 
the God of our salvation set us free 
Death where is thy sting 
the curse of sin is broken 
the empty tomb stands open come and see 
 
He’s alive alive alive, hallelujah 
Alive praise and glory to the Lamb 
Alive alive alive hallelujah 
Alive forever amen 
  
Let my heart sing out 
for Christ the One and only 
So powerful and holy, rescued me 
Death won't hurt me now 
because He has redeemed me, 
no grave will ever keep me from my King 
 
I’m alive alive alive, hallelujah 
Alive praise and glory to the Lamb 
Alive alive alive hallelujah 
Alive forever amen 
(2x) 
 
Worthy is the Lamb, 
worthy of our praise 
Worthy is the One 
who has overcome the grave 
Let the people dance, 
let the people sing, 
worthy is the mighty King
 
You are worthy, Amen 


