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Mededelingen 

Intochtslied Ps. 23c, 1.3.5 

 

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 

wijst mij een groene streek;  

daar rust ik aan een stille stroom - 

en niets dat mij ontbreekt. 

 

Al moet ik door het doodsravijn, 

U gaat steeds aan mijn zij. 

Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 

geeft steun en veiligheid. 

 

Uw trouw en goedheid volgen mij, 

uw liefde, dag aan dag; 

en wonen zal ik in Gods huis 

zo lang ik leven mag. 

Stilte / Votum en Groet /Klein Gloria  

De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht 

Acclamatie: De Heer is waarlijk Opgestaan, Halleluja! (diaken) 

Wij zingen: Hemelhoog 169 

 

Daar juicht een toon,  daar klinkt een stem, 

die galmt door gans’ Jeruzalem; 

een heerlijk morgen licht 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 ’s Vaders kracht, 
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want Hij is God, bekleed met macht! 

 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 

want alles, alles is voldaan; 

Wie in ’t geloof op Jezus ziet, 

die vreest voor dood en duivel niet. 

 

Want nu de Heer is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan, 

een leven, door zijn dood bereid, 

een leven in zijn heerlijkheid. 

 

Aanvangstekst uit Colossenzen 3, 1-3 

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar 

wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt 

u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers 

gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 

 

Wij zingen: Liedboek 624, 1.2 

 

Christus, onze Heer, verrees, halleluja! 

Heilige dag na angst en vrees, halleluja! 

Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, 

bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 

 

Prijs nu Christus in ons lied, halleluja, 

die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 

die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 

dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja! 

 

Kinderkerk Paasproject 

Projectlied (alle coupletten) 
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Gebed 

Schriftlezing Jesaja 51, 3 + 9-11 

Liedboek 647, 1.4 

Voor mensen die naamloos, 

kwetsbaar en weerloos 

door het leven gaan, 

ontwaakt hier nieuw leven, 

wordt kracht gegeven: 

wij krijgen een naam. 

 

Voor mensen die hopend, 

wankel gelovend 

door het leven gaan, 

herstelt God uit duister 

Adam in luister: 

wij dragen zijn naam. 

Schriftlezing Johannes 20, 1-18 

Hemelhoog  629 

 

Heer ik kom tot U,  

neem mij hart, verander mij. 

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 

Want, Heer ik heb ontdekt  

dat, als ik aan uw voeten ben,  

trots en twijfel wijken 

voor de kracht van uw liefde. 

 

Refrein: 

Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
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ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door  

uw Geest en de kracht van uw liefde. 

 

Heer kom dichterbij, 

dan kan ik uw schoonheid zien 

en uw liefde voelen, diep in mij. 

en Heer leer mij uw wil  

zodat ik U steeds dienen kan  

en elke dag mag leven 

door de kracht van uw liefde. Refrein: 

 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door  

uw Geest en de kracht van uw liefde. 

 

Verkondiging 

 

Liedboek 641 

 

Jezus leeft en ik met Hem! 

Dood, waar is uw schrik gebleven? 

Hem behoor ik en zijn stem 

roept ook mij straks tot het leven, 

opdat ik zijn licht aanschouw, - 

dit is al waar ik op bouw. 

 

Jezus leeft! Hem is het rijk 

over al wat is gegeven. 

En ik zal, aan Hem gelijk, 

eeuwig heersen, eeuwig leven. 

God blijft zijn beloften trouw, - 

dit is al waar ik op bouw. 
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Jezus leeft! Hem is de macht. 

Niets kan mij van Jezus scheiden. 

Hij zal, als de vorst der nacht 

mij te na komt, voor mij strijden. 

Drijft de vijand mij in 't nauw, - 

dit is al waar ik op bouw. 

 

Jezus leeft! Nu is de dood 

mij de toegang tot het leven. 

Troost en kracht in stervensnood 

zal de Levende mij geven, 

als ik stil Hem toevertrouw: 

'Gij zijt al waar ik op bouw!' 

 

Kinderen komen terug uit de Kinderkerk 

 

Hemelhoog 207 

 

Refrein 1 

Weet je dat de lente komt,  

lente komt, lente komt, 

Weet je dat de lente komt,  

alles loopt weer uit. 

 

De eerste zonnestralen,  

ze tint’len op je huid 

De eerste bloemen bloeien,  

de eerste vogel fluit.  Refrein 1 

 

Refrein 2 

Weet je wel dat Jezus leeft,  

Jezus leeft, Jezus leeft, 
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weet je wel dat Jezus leeft,  

Hij is opgestaan. 

 

Ze hadden Hem gekruisigd  

en in een graf gedaan, 

maar na drie donk’re dagen  

is Hij weer opgestaan.  Refrein 2 

 

Gebeden en Collecte 

 

Slotlied Liedboek 425 

 

Vervuld van uw zegen  

gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis  

waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden,  

tezamen gezonden 

op weg in een wereld  

die wacht op uw woord. 

Om daar in genade  

uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep  

in het donkerste dal, 

door liefde gedreven,  

om wie met ons leven 

uw zegen te brengen  

die vrucht dragen zal. 

 

Zegen 
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Hemelhoog 200 

 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 

heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 

Weest dan, volk des Heren, blijd' en welgezind, 

en zegt telkenkere: 'Christus overwint!' 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

In zijn godd'lijk 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. 


