PAASVIERING GROEP 1C - 28 MAART 2018
Welkom
Kinderen zingen
Hoger dan de blauwe luchten
En de sterretjes van goud
Woont de Vader in de hemel,
Die van alle kind’ren houdt.
Ook voor zieke kind’ren zorgt Hij,
Kent hun tranen en hun pijn.
Ja, voor groten en voor kleinen
Wil de HEER’ een Helper zijn.
Daarom vragen wij eerbiedig,
Vouwen wij de handjes saâm.
HEER’, Die altijd naar ons luistert
Neem ook ons gebedje aan.
Amen. Amen.
Kinderen zeggen op
Zoek Jezus veel.
Zoek Jezus vroeg.
Wie Jezus heeft,
Die heeft genoeg.
Allen zingen Psalm 81: 12
Opent uwen mond;
Eist van Mij vrijmoedig,
Op Mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij ’t smeekt,
Mild en overvloedig.

Gebed
Kinderen zingen
Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag.
Read your Bible, pray ev’ry day, if you want to grow.
Kinderen zeggen op Markus 15: 25
En het was de derde ure, en zij kruisigden Hem.
Kinderen zingen
Diep, diep, diep als de zee,
Hoog, hoog, hoog als de lucht,
Wijd, wijd, wijd als het water blauw
Is Jezus’ liefde voor jou en mij.
(2x)
Deep, deep, deep as the sea,
High, high, high as the sky,
Wide, wide, wide as the water blue
Is Jesus’ love for you and me.
(2x)
Kinderen zeggen op
In het graf van Jozef van Arimathea
Begroeven zij de Heer’.
In het graf van Jozef van Arimathea
Legden zij de Meester neer.
En zij rolden een steen voor het graf.

Kinderen zingen
Maria kwam bij het graf
En huilde om haar Heer’.
De grote steen was weggerold
En Jezus was er niet meer.
Maar een engel zei plotseling:
“Weet je niet meer wat Hij gesproken heeft?
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
Hij leeft. Hij leeft.” (2x)
Bijbelverhaal
Kinderen zingen
Op Pasen, op Pasen,
Dan zingen, zingen wij.
Van Jezus, van Jezus,
Die opstond ook voor mij.
Wisselzang
Kinderen zingen refrein:
De Heer’ is waarlijk opgestaan
Halleluja!
Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.
Refrein
Vrouwen uit Jeruzalem
Kwamen vroeg en zochten Hem.
Refrein
En hoe groot was hun verdriet,
Want zij vonden Jezus niet.
Refrein
Maar een engel sprak hen aan:
“Die u zoekt is opgestaan.”
Refrein

Kinderen zingen
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 donk’re dagen is Hij weer opgestaan!
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft?
Weet je wel dat Jezus leeft? Hij is opgestaan!
Kinderen zeggen op
Met Pasen denken wij er aan
Dat de Heere is opgestaan.
Hij zegt tot groot en klein:
Ik wil jouw Redder zijn!
Kinderen zingen
Jezus houdt van alle kleine kinderen (3x)
Alle kleine kinderen mogen komen.
Eén kleine, twee kleine….tien kleine kinderen.
Alle kleine kinderen mogen komen.
Slotwoord
Allen zingen Psalm 75: 1
U alleen, U loven wij;
Ja, wij loven U, o HEER’;
Want Uw naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men in ons land,
Al de wond’ren Uwer hand.

