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VOORBEREIDING
Verwelkoming
Intochtslied Daar juicht een toon, daar klinkt een stem (JdH 25)
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Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van Zijn handen

Groet
Genade barmhartigheid en vrede
zij u van God, de Vader
en van Christus Jezus, onze Heer
Amen

Paasgedicht door Haje
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet:
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de lente kleurt de wei.De gele zon. Een gele bloem.
Een gele veer en nog veel meer.
De kuikens kruipen vrolijk uit hun ei.
Mijn lentedroom komt uit;
springt licht en fris de wereld in.
Mijn lentedroom komt uit;
een fonkelnieuw begin!
Ik voel, ik voel wat jij ook voelt:
de lente in je lijf.
Je voelt je nieuw, van top tot teen.
Het kriebelgras danst om je heen.
Je lacht: ik denk dat ik hier altijd blijf.
Drempelgebed
Kyrie
Laten God aanroepen vanuit de nood van de wereld. We zingen Kyrië eleison

Gloria
Laten we zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid kent geen einde.
We zingen Geroepen om te zingen 47: Gloria in excelsis Deo
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Gebed
Verhaal voor de kinderen
We kijken en zingen weet je dat de lente komt: https://youtu.be/SQVNwoztj2Q
Lezen 1 Korintiërs 15: 44-49
44 Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam
opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam.
45 Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend,
aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. 46 Niet
het geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het
geestelijke. 47 De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de
tweede mens is hemels. 48 Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens, ieder
hemels mens is als de tweede. 49 Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke
mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben.
We kijken en luisteren we naar: De steppe zal bloeien door Lenny Kuhr Dat is
gezang 608
lezen: Johannes 20: 1-18
1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam
Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het
graf was weggehaald. 2 Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere
leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf
weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ 3 Petrus
en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4 Ze liepen beiden snel,
maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als
eerste bij het graf. 5 Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen,
maar hij ging niet naar binnen. 6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging
het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7 en hij zag dat de doek die
Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart
opgerold op een andere plek. 8 Toen ging ook de andere leerling, die het
eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9 Want
ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest
opstaan. 10 De leerlingen gingen terug naar huis. 11 Maria stond nog bij het
graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag ze twee
engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het
voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom
huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet
niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14 Na deze woorden keek ze om en
zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’
vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u
hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan
ik hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en
zei: ‘ Rabboeni! ’ (Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus.
‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters
en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar
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mijn God, die ook jullie God is.’ 18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen
en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen
haar gezegd had.
Zingen: Gezang 624 Christus, onze heer verrees. alle verzen
Verkondiging
Zingen: Lied 659: 1,2 en 6 Kondigt het jubelend aan
DIENST DER GEBEDEN
Gebeden
Voorbeden
stil gebed
Onze Vader
Collecte

Slotlied: Lied 634 U zij de glorie : 1 en 2

Zegen
Voorganger: Gaat nu heen in vrede met de zegen des Heren.
De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Gemeente: Amen, amen, amen. (3x gezongen)
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