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1. Orgelspel 

2. Welkom en inleidend praatje 

3. Liedje luisteren: Weet je dat de lente komt 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 

De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 

Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan 

Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 

Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

4. Gebed 

5. Wetslezing 

1. Ken je Gods gebod, woorden één tot tien? 

God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien! 

Al die woorden zijn er ook voor jou en mij. 

Leven zoals God wil, dat maakt je vrij! 

 

2. Eén, dat is de Heer, niemand is al God. 

In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 

Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. 

Dien geen and’re goden, dan God de Heer. 

 

3. Drie, dat is de naam van de hoge God. 

Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. 

Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. 

Elke dag een feestdag, vandaag ook weer. 

 

4. Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw. 

Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 

Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 

Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet. 

 



5. Zeven is Gods woord, ja probeer het maar: 

dwars door dik en dun toch trouwen zijn aan elkaar. 

Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is. 

Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. 

 

6. Negen, spreek geen kwaad en maak niemand zwart 

zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 

Tien, wees niet jaloers op wat een ander heeft. 

Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft! 

6. Liedjes luisteren: De steen is weg 

Een steen op het graf  

Die kan er niet af 

Iedereen treurt 2x 

Maar kijk 'es wat er is gebeurd 2x 

De steen is weg 2x 

De weg is vrij 2x 

Het graf is leeg 2x 

De pijn voorbij 2x 

Want Jezus leeft 

En de steen is weg weg 

Helemaal weg 

Een steen op mijn hart 

Zo zwaar en zo zwart 

Het komt nooit meer goed 2x 

Maar kijk 'es hier wat Jezus doet 2x 

De steen is weg 2x 

Mijn hart is vrij 2x 

Ik voel me nieuw 2x 

God is bij mij 2x  

Want Jezus leeft 

En de steen is weg weg 

Helemaal weg 

Foetsie 

7. Schriftlezing 

Maria komt bij het graf 

1 Na de sabbat, op zondagochtend, ging Maria uit Magdala naar het graf. Het 

was heel vroeg in de ochtend, het was nog donker. Toen ze bij het graf kwam, 

zag ze dat de steen voor het graf weggehaald was. 



2 Maria rende weg, naar Simon Petrus en de leerling van wie Jezus veel 

hield. Ze zei tegen hen: ‘De Heer is weggehaald uit het graf! En ik weet niet 

waar hij naartoe gebracht is.’ 

3 Meteen gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf, 

4 ze renden erheen. De andere leerling liep sneller dan Petrus, en was het 

eerst bij het graf. 

5 Hij keek naar binnen en zag de doeken liggen. Maar hij ging het graf niet in. 

  

De leerlingen kijken in het graf 

6 Kort daarna kwam ook Simon Petrus bij het graf. Hij ging wel naar binnen. 

Hij zag de doeken liggen, 

7 ook de doek die om het hoofd van Jezus gezeten had. Die lag niet bij de 

andere doeken, maar apart, netjes opgerold. 

8 De andere leerling ging nu ook het graf in. Toen hij de doeken daar zo zag 

liggen, geloofde hij dat Jezus was opgestaan. 

9 In de heilige boeken stond al dat Jezus moest opstaan uit de dood. Maar 

dat hadden de leerlingen nog niet begrepen. 

10 Toen gingen Petrus en de andere leerling terug naar huis. 

  

Maria ontmoet Jezus 

11 Maria bleef huilend bij het graf staan. En terwijl ze huilde, keek ze naar 

binnen in het graf. 

12 Daar zag ze twee engelen in witte kleren. De engelen zaten op de plaats 

waar het lichaam van Jezus gelegen had. De één zat aan het hoofdeind, de 

ander aan het voeteneind. 

13 De engelen vroegen haar: ‘Waarom huil je?’ Maria zei: ‘Mijn Heer is 

weggehaald uit het graf. En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.’ 

14 Toen ze dat gezegd had, draaide ze zich om. Ze zag iemand staan. Het 

was Jezus, maar Maria wist niet dat hij het was. 

15 Jezus vroeg aan haar: ‘Waarom huil je? Wie zoek je?’ Maria dacht dat het 

de tuinman was, en zei: ‘Meneer, hebt u soms mijn Heer uit het graf 

weggehaald? Vertel me dan waar u hem naartoe gebracht hebt! Dan kan ik 

hem meenemen.’ 

16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria.’ Maria ging naar hem toe en zei: ‘Rabboeni!’ 

Dat is Hebreeuws en het betekent: meester. 

17 Maar Jezus zei tegen haar: ‘Houd me niet vast, want ik moet omhooggaan 

naar de Vader. En jij moet aan mijn vrienden gaan vertellen dat ik gezegd 

heb: ‘Ik ga omhoog naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Ik ga naar mijn 

God, die ook jullie God is.” 

18 Toen ging Maria uit Magdala naar de leerlingen. Ze zei tegen hen: ‘Ik heb 

de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat Jezus tegen haar gezegd had.Maria 

komt bij het graf  



8. Liedje luisteren: Klap in je handen van blijdschap 

Klap in je handen van blijdschap, 

dit is de dag, die God ons geeft. 

Dit is de dag van je leven. 

Dit is het feest dat Jezus leeft! 

Refrein: 

Jezus is opgestaan en Hij leeft, 

halleluja! 

 

Klop op de deur bij de mensen: 

Dit is de dag die God ons geeft. 

Kom uit de donkere huizen, 

kom naar het feest, dat Jezus leeft! 

 

Refrein 

 

Zing op de straten en pleinen: 

Dit is de dag die God ons geeft. 

Zing van het licht en het leven, 

zing van het feest dat Jezus leeft! 

 
Refrein 

9. Verhaal  

10. Liedjes luisteren: Wij vieren feest 

Wij vieren feest 

omdat Jezus weer leeft. 

Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan. 

Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. 

Jezus is opgestaan! 

 

Hij heeft de dood overwonnen, 

ons van de zonde bevrijd. 

Hij stierf maar dit is het wonder: 

Hij leeft in eeuwigheid 

 

Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 

prijs zijn grote naam. 

En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning. 

Jezus is opgestaan! 

11. Declamatie  

Gaat er soms iets mis 



Of breekt er iets kapot 

Denk dan maar aan Jezus 

De zoon van de Here God 

 

Hij kan alles maken 

Wat stuk is, wordt weer heel 

Kijk naar Jezus wonderen 

Dat zijn er echt heel veel 

 

Het allermooiste wonder  

Voor jou en voor mij 

Vieren we met Pasen 

Dat maakt ons blij 

 

Want Jezus leeft 

Hij geeft ons een nieuwe start 

Nu kan hij altijd bij je zijn 

En wonen in je hart 

12. Collecte  

13. Luisteren naar orgel: 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 Heeren, blijd' en wel gezind 

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 in dood. 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

14.  Afsluiting en dankgebed 

 


