Zondagsschool 'Shalom'

DE STEEN IS WEG!

1. Welkom en inleidend praatje
2. Samenzang; Daar juicht een toon
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan
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
Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid

3. Gebed
4. Kinderlied; Pasen is een nieuw begin
Refrein:
Pasen is een nieuw begin
’t begin van nieuwe dromen
Het is nog klein
Het is nog pril
Maar wie het ziet
Ziet het verschil
De zomer zal weer komen
Dan bloeit de tuin als een roos
Een zee van mooie kleuren
De bloemen komen uit de knop
En geven jou hun geuren
(Refr.)
Dan bloeit de tuin als een roos
Een hoop vol beeld voor velen
Wie in het donker zat verstopt
Zal in het zonlicht delen
(Refr.)
Dan bloeit de tuin als een roos
Voor wie dat kan geloven
Wat in de grond verborgen zat
Komt dan met kracht naar boven
(Refr.)

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. Kinderlied: 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. Declamatie
1. Maria is al heel vroeg wakker
Zij denkt steeds weer aan haar Heer
Waarom is Hij toch gestorven?
Waarom leeft Hij nu niet meer?
2. Maria gaat naar Jezus graf.
De steen is voor het graf vandaan
Het graf is leeg. Maria schrikt.
Ze is weer snel terug gegaan.
3. Ze roept Petrus en Johannes.
Het graf is leeg. Gaan jullie mee?
Waar zou Jezus nu toch liggen?
Hebben jullie een idee?
4. Petrus rent naar Jezus’ graf toe.
Ja, zo snel als hij maar kan.
In het graf liggen de doeken.
Hij begrijpt er niets meer van.
5. Deze dag is heel bijzonder
Petrus is naar huis gegaan.
Maar die dag ziet hij het wonder
Jezus is weer opgestaan!

8. Samenzang – Omdat Hij Leeft
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.
9. Schriftlezing: Mattheus 28 vers 1-7
1. De sabbat was voorbij. De volgende dag gingen Maria uit Magdala en de
andere Maria bij het graf kijken. Het was nog vroeg, de zon kwam net op.
2. Opeens was er een grote aardbeving. Er kwam een engel van de Heer uit de
hemel naar beneden.
3. Hij rolde de steen van het graf weg en ging erop zitten. Hij leek op het
stralende licht van de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw.
4. De soldaten die het graf moesten bewaken, beefden van angst en vielen op de
grond.
5. De engel zei tegen de vrouwen: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat
jullie op zoek zijn naar Jezus, die aan het kruis gestorven is.
6. Maar Hij is hier niet, want Hij is opgestaan uit de dood, zoals Hij gezegd heeft.
Kom maar kijken, hier heeft Hij gelegen.
7. Ga nu snel naar de leerlingen en zeg hun dat Jezus uit de dood is opgestaan.
Vertel hun ook dat Jezus naar Galilea gaat en dat ze Hem daar zullen zien. Dat is
wat ik tegen jullie moest zeggen.
10. Samenzang – Jezus leeft in eeuwigheid
Refrein:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:

REFREIN

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:
Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
11. Declamatie
Er is een wonder gebeurd
Een wonder gebeurd?
De steen voor het graf is eraf.
Jezus kwam uit het graf vandaan.
Jezus leeft, Hij is opgestaan.
Er is een wonder gebeurd
Een wonder gebeurd?
Alle zonden zijn allemaal weg.
Jezus maakte mij vrij en blij
Jezus leeft, Hij woont in mij.
12. Verhaal
13. Kinderlied; Weet je ’t al (2x)
Weet je ’t al? Weet je ’t al?
Jezus, Hij is opgestaan.
Weet je ’t al? Weet je ’t al?
Jezus, ja Hij leeft.
Ik wil springen, dansen, swingen.
Ik wil klappen juichen, zingen.
Kom, sta op, zit niet te pitten.
Blijf niet op je billen zitten.
Weet je ’t al? Weet je ’t al?
Jezus, Hij is opgestaan.
Weet je ’t al? Weet je ’t al?
Jezus, ja Hij leeft.

14. Afsluiting en dankgebed
15. Collecte
16. Slotlied samenzang - 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.
17. Mededelingen

