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1. Kinderzang: Psalm 9:1
Ik zal met al mijn hart den HEER,
Blijmoedig geven lof en eer;
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen,
En al Uw wonderen vertellen.

2. Opening en gebed: Chrisjan Visscher (jeugdouderling)
 

3. Kinderzang: ‘Waarom bleef U zo stil’
Waarom bleef U zo stil
Toen ze U vroegen:
Bent U de Koning der Joden
Waarom bleef U zo stil
Toen ze U sloegen
En aan een kruis wilden doden
Dacht U aan ons
En dat U de vader zou zien
Dacht U aan ons – misschien

Waarom zei U geen woord
Toen ze U spuugden
En U bespotten en lachten
Waarom zei U geen woord
Toen ze U duwden
En U naar Golgotha brachten
Dacht U aan ons
En dat U de Vader zou zien
Dacht U aan ons – misschien 

4. Schriftlezing: Johannes 20:1-18 door groep 3 (Daniel) 
1. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het 
nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf 
weggenomen was.
2. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere 
discipel, die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf 
weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben.
3. Petrus dan ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het 
graf.
4. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller 
dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf.
5. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er 
niet in.
6. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen en zag
de doeken liggen.
7. En de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken 
liggen maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats.
8. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, 
naar binnen, en hij zag het en geloofde.

2



9. Want zij kenden de Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan.
10. De discipelen dan gingen weer naar huis.
11. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij 
voorover in het graf,
12. en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en 
een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen 
had;
13. en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: 
Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem 
neergelegd hebben.
14. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus 
staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15. Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat 
het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen 
hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16. Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: 
Rabboeni; dat betekent: Meester.
17. Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren 
naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op 
naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien 
had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

5. Kinderzang: Weet je wel dat Jezus leeft
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

6. Declamatie: Nu graf en steen getuigen door groep 2 

Nu graf en steen getuigen,                          Hiyabel
dat Hij is opgestaan,

moet elke knie zich buigen                   Jean-Paul
en alle harten juichen:
het nieuwe Rijk breekt aan.

Hoor hoe de vogels zingen                      Jasmijn
boven het open graf,

als eens, in den beginne,                          Julian             
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toen God aan alle dingen
leven en adem gaf.

Nu is de dood gestorven,                          Tessa
de duisternis gezwicht.

God houdt zich niet verborgen,                 Trinity
Hij brengt op deze morgen
het leven aan het licht

7. Weektekst: 1 Korinthe 15:20a door alle groepen: 
Maar nu, Christus ìs opgewekt  uit de doden en is de Eersteling geworden. 

8. Vertelling door juf Marinke

9. Kinderzang: Maria kwam bij het graf
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 

De discipelen waren zo moe ze treurden om de Heer 
Waar moesten ze nu nog naar toe, hun meester was er niet meer 
Maar Maria riep plotseling Hij heeft gedaan 
Wat Hij gesproken heeft 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan Hij leeft, Hij leeft 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan Hij leeft, Hij leeft

10. Muzikaal intermezzo 

11. Kinderzang: Jezus leeft in eeuwigheid
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
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:

Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.
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12. Afsluiting door ds M. Kreuk

13. Leiding zingt kinderen toe: Toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,             
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet.   
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.                  
  
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 

14. Uitleidend pianospel: ‘U zij de glorie’
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