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Zingen: Daar juicht een toon...
Maak 2 tekeningen:

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht 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 eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

Maak een tekening
van Maria als ze op
weg gaat naar het
graf.
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Maak een tekening
van Maria als ze zich
herinnert wat Hij
gezegd heeft:
„Hij is opgestaan,
Hij leeft!

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.
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Kleur alle vierkante kralen, de ronde kralen
vormen een belangrijke zin om nooit te
vergeten.
Kun jij de zin opschrijven?

Fijn dat je er bent!
Het is feest vandaag, we vieren het
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Vergeet nooit:

In de heuvel van het open graf zie je
woorden staan. Die moet je opzoeken op de
weggerolde steen. Als je alle woorden
gevonden hebt, blijft er een zin over!
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Zingen: Hij leeft!

!
!
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Maria kwam bij het graf
En huilde om haar Heer
De grote steen was weggerold
En Jezus was er niet meer
Maar een engel zei plotseling
Weet je niet meer
Wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
De discipelen waren zo moe
Ze treurden om de Heer
Waar moesten ze nu nog naar toe
Hun meester was er niet meer
Maar Maria riep plotseling
Hij heeft gedaan
Wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft

Preek
De preek gaat over Lukas 24 vers 6 t/m 8
Zoek op en vul aan:
6. Hij.....................................................................
.............................................................................
Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft,
toen Hij nog in .............................................was:
7. De Zoon des mensen moet
.............................................................................
worden in handen van zondige mensen en
..............................................................................
worden en op de derde dag.................................
8. En zij.................................................................
.............................................................................
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Zingen:
Zingen

1

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.
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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.
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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!

Gebed
Bijbellezen

Dit staat in:
Oude Testament
Nieuwe Testament

Collecte (Dienst der Offerande)
Zingen
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Zingen: U zij de glorie
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.

Stil gebed

Mededelingen

Votum en Groet

Zingen

Tien Geboden
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Zingen: U zij de glorie
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heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
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U zij de victorie, nu en immermeer.
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Mededelingen

Votum en Groet

Zingen

Tien Geboden
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