Welkom
Kinderen zingen:
Refrein: Kom binnen, kom binnen, het feest gaat beginnen.
kom gauw, kom gauw, wij wachten op jou.
Wij willen vertellen aan groot en aan klein
Dat Jezus jouw Redder en Koning wil zijn
Refrein: Kom binnen, kom binnen, het feest gaat beginnen.
Kom gauw, kom gauw, wij wachten op jou.
Dan gaan we fijn zingen een lied, een refrein
Dat God in de hemel jouw Vader wil zijn.
Refrein: Kom binnen, kom binnen, het feest gaat beginnen.
Kom gauw, kom gauw, God houdt ook van jou!

Declamatie:
Met Pasen denken wij eraan
dat de Heer’ is opgestaan
Hij heeft de straf gedragen
Opdat wij naar Hem zouden vragen
en Hij zegt tot groot en klein
Ik wil ook jouw Redder zijn.
Kinderen zingen:
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.
Bidden
Kinderen zingen:
Heel alleen in de hof
Zo alleen knielt de Heer
Donker is het om Hem heen
Er is niemand meer…

Refrein:
Geef mij hoop en geef mij kracht
om te doen wat U wilt.
Geef mij hoop en geef mij kracht
om te gaan door de nacht.
We lezen uit de Bijbel:
Lukas 23 vers 33 en 34
Kinderen zingen:
Als ik mijn ogen sluit
en denk aan Golgotha,
dan lijkt het net of ik
daar op die heuvel sta
Ik zie het houten kruis,
zie wat de mensen doen,
dat Jezus sterven moet,
want dat gebeurde toen.
Ik hoor opnieuw Zijn stem
Die roept : ‘Het is volbracht’.
En daarna wordt het stil,
’t is donker als de nacht.
Toen stierf Hij aan het kruis,
Toen was de pijn voorbij.
O, ik weet meer dan ooit
Dat Hij dit deed voor mij.
We lezen uit de Bijbel:
Mattheüs 27 vers 57 t/m 60
Kinderen zingen:
Soldaten staan op wacht
De zaak is goed geregeld
De steen is zwaar verzegeld
aan alles is gedacht.
Vertelling

Kinderen zingen:
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 zingen:
Looft den Heer’ want Hij is goed,
Looft Hem met een blij gemoed;
want Zijn gunst, alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid!
Declamatie:
Weet je wat ze zeggen?
Ze zeggen dat Hij leeft.
Ze zeggen dat een engel het graf geopend heeft.
Weet je wat ze zeggen?
De Heer is opgestaan.
Soldaten zijn er snel door op de vlucht gegaan.

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!
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij leeft!

Declamatie:
Weet je wat ze zeggen?
Ze zeggen bovendien:
Maria Magdalena, ze heeft de Heere gezien!

Kinderen zingen:
Jesus loves me, this i know.
For the Bible tells me so.
Little ones to Him belong.
They are weak, but He is strong.
Yes, Jesus loves me! Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me! The Bible tells me so.

Declamatie:
Hij leeft, Hij leeft, de Heer’ is opgestaan
Je mag dit nieuws vertellen gaan: de Heer’ is opgestaan.

Kinderen zingen:
Zing nu een lied
want Jezus leeft.
Hij die de dood
overwonnen heeft.
Zing nu een lied,
gebruik je stem.
Zing nu een lied voor Hem:
Refrein:
Halleluja, halleluja,
halleluja, amen.
Ja, nu de Heer
is opgestaan.
Breekt ook voor ons
een nieuw leven aan.
Zing nu een lied,
gebruik je stem.
Zing nu een lied voor Hem.
(Refrein)

Looft God
en ga de wereld in.
Wat het einde leek,
werd een nieuw begin.
Zing nu een lied,
gebruik je stem.
Zing nu een lied voor Hem.
(Refrein)

Kinderen zingen:
Daar Juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan!
Want nu de Heer is opgestaan,
Nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven , door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid
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