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Stil gebed, votum en groet 
 

Zingen:               Psalm 30 : 1 en 5 (LvK) 

1 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd 

dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd! 

Mijn God, om hulp riep ik U aan, 

en Gij schonkt mij dit nieuw bestaan! 
Het donker doodsrijk met zijn dreiging 

werd tot een schaduw die voorbijging. 
 

5 Gij hebt mijn weeklacht en geschrei 
veranderd in een blijde rei! 

Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan, 

uw vreugdekleed deedt Gij mij aan, 
dat ik zou zingen tot uw ere 

in eeuwigheid, mijn God, mijn Here! 

 
Gebed 

 

We lezen Johannes 20 : 1-18 
 

Uitleg voor de kinderen 

 
Zingen:                ‘Klap in je handen’ 

1. Klap in de 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!  
  

Jezus is opgestaan en Hij leeft,  
halleluja!  
  

2. 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!  
  

Jezus is opgestaan en Hij leeft,  
halleluja!  
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Verkondiging 

 
Zingen:          Gezang 617 : 1-3 (LB) 

1.De Heer is waarlijk opgestaan, 

halleluja, halleluja, 
de nacht des doods voorbijgegaan. 

Halleluja, halleluja! 

 
2.Wanneer Hij niet was opgestaan, 

Halleluja, halleluja, 

dan zou de wereld zijn vergaan. 
Halleluja, halleluja! 

 

3.Maar nu Hij overwonnen heeft, 

halleluja, halleluja, 

nu loven wij de Heer die leeft. 

Halleluja, halleluja! 
 

Gebed 

 
Mededeling diakenen 

 

Zingen:              Gezang 99 (GK) 
1 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. 
 

2 Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! 

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan vlok des Heren, blijd’ en welgezind, 

en zeg telken keren: ‘Christus overwint’ 

U zij de glorie opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen die mij vrede geeft? 

In zijn godd’lijk wezen is min 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. 
 

Zegen 


