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„De Heere is werkelijk opgewekt"

In de preek worden 3 woorden extra uitgelegd. 
Luister goed, als de dominee dat woordje 
„onderstreept“ , aan de orde stelt, zet jij dan een 
streepje onder dat woord in de zin hierboven en 
schrijf dat woord op. De eerste is al ingevuld.

 

...Heere..........................

Jezus is niet zomaar iemand. Jezus draagt 
de naam die God ook zelf draagt. Hij is de 
Koning. Hij is de Baas (maar dat is niet zo`n 
mooi woord). Is de Heere Jezus ook over 
jou al de Baas? 
 
 ........................................
God, de Vader, wekt Zijn Zoon uit de dood 
op. God de Vader laat merken: "Jezus is niet 
de mislukte Man van wie het leven op de 
dood van het kruis is uitgelopen; maar Hij is 
echt de Heere, Mijn Zoon!"
 
 ........................................
Als je gelooft, maak je niet jezelf maar wat 
wat wijs. Jezus leeft en regeert! 

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.

2 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.

3 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.

4 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!
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Zingen:

Zingen:

Zegen

Naar huis

Gebed, wordt er voor iemand gebeden?

2

De Heer is waarlijk opgestaan

„De Heere is werkelijk opgewekt en
  is aan Simon verschenen"

Wat hebben wij tegen elkaar gezegd toen wij 
vanmorgen bij de kerk kwamen? "Hallo!" of 
"Goedemorgen! of "Hoi!" of gewoon niets? 
Dat kan allemaal.
De christenen heel lang geleden groetten 
elkaar met de woorden die je hier onder ziet: 

Dat staat in:

Hoofdstuk:...........................
Vers:....................................

Mattheus
Markus
Lukas
Johannes

Fijn dat je er bent!
Het is feest vandaag, we vieren het 
....................................................................

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!

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

refrein
De Heer is waarlijk opgestaan,
Haleluja!

1 Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied. refrein

2 Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem. refrein

3 En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet. refrein

4 Maar een engel sprak hen aan:
'Die gij zoekt is opgestaan.' refrein

5 'Denkt toch aan zijn eigen woord,
dat gij vroeger hebt gehoord.' refrein

6 'Hij, de grote mensenzoon,
gaat door 't graf heen naar zijn troon.' 
Refrein

7 'Zoekt Hem bij de doden niet,
maar zingt mee het hoogste lied.' refrein
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Zingen:

Bijbellezen:

Dit staat in:
       Oude Testament
       Nieuwe Testament

Collecten:

1

2

Zingen:

Omdat Hij leeft,
ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft,
mijn angst is weg,
omdat ik weet:
Hij heeft de toekomst
en het leven is 
het leven waard,
omdat Hij leeft.

Because He lives,
I can face tomorrow.
Because He lives,
my fear is gone.
Because I know:
He holds the future
and life is worth the living
just because He lives.
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Zingen:

Zingen:

Stil gebed

Votum en Groet

Tien Geboden

Gebed

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.
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