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8. 't Is feest, om dat- Hij bij ons is, de Heer die
7. Nu is op aard geen goe de- daad meer te ver- -

6. Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al ge troost- en
5. De don kre- weg die Hij be trad- komt uit in
4. Ten on- der- ging de ster ke- dood, ten on- der-
3. Nu schijnt ons de ze- we reld- pas der men sen-
2. Ik zeg het al len,- en de mond van al len-
1. Ik zeg het al len,- dat Hij leeft, dat Hij is
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eeu wig- leeft en die in zijn ver-
geefs- ge daan,- want wat gij goed doet
wan hoop- niet: een weer zien- zon der-
't he mel- rijk,- en wie Hem vol gen-
in de vloed; nu straalt ons in het
va der- land:- een le ven- dat ver-
zegt het voort, tot o ver- 't gan se-
op ge- staan,- dat met zijn Geest Hij
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rij- ze- nis- al les- her scha- pen- heeft.
is als zaad, dat heer lijk- op zal gaan.
ein de- zal ver zoe- ten- uw ver driet.-
op dat pad, wor den- aan Hem ge lijk.-
mor gen- rood- zijn toe komst- te ge- moet.-
bor- gen- was ont van- gen- w' uit zijn hand.
we reld- rond- de nieu we- mor gen- gloort.
ons om geeft- waar wij ook staan of gaan.
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