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Vol verwondering over wat er gebeurd is 

 

 

 

 

 

Intochtslied Christus, onze Heer, verrees, Gezang 215: 1 en 2 

Groet en Paasjubel 

Paaskaars komt binnen  

Zingen Daar juicht een toon, lied 65: 1, 2, 3, 4 

Kinderen komen naar voren en de bloemen worden in de vazen op het podium gedaan.  

Kinderpreek en zingen 

Kinderen gaan naar de Hofkids – alleen Hofkids 7/8 blijven in de dienst 

Gebed 

Thema:  Vol verwondering over wat er gebeurd is 

Lezen Lucas 24: 1 - 12 

Film jongeren Pasen 2.0 

Zingen Mijn Redder, Opwekking 680 

Verkondiging  

Zingen Maak groot onze God, Opwekking 661   

Dankgebeden 

Collecte Voor Tear 

Kinderen komen terug voor de zegen 

Slotlied Halleluja! Laat opgetogen, Psalm 149: 1 

Zegen (met alle kinderen) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PAAS JUBEL BUITEN OP HET PLEIN VAN DE KERK 
 
Heer ik prijs uw grote naam, Lied 112 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 

 
Christus, onze Heer, verrees, Gez. 215: 1, 2, 3  
1 Christus, onze Heer, verrees, 
 halleluja! 
 Heilge dag na angst en vrees, 
 halleluja! 
 Die verhoogd werd aan het kruis, 
 halleluja, 
 bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
 halleluja! 
 
2 Prijst nu Christus in ons lied, 
 halleluja, 
 die in heerlijkheid gebiedt, 
 halleluja, 
 die aanvaardde kruis en graf, 
 halleluja, 
 dat Hij zondaars 't leven gaf, 
 halleluja! 
  
3 Maar zijn lijden en zijn strijd, 
 halleluja, 
 heeft verzoening ons bereid, 
 halleluja! 
 Nu is Hij der heemlen Heer, 
 halleluja! 
 Englen juublen Hem ter eer, 
 halleluja! 

 
 

De kerkelijke kleur is Wit. Wit betekent zuiverheid, reinheid en onschuld, de kleur  
van Christus. Wit past bij de feesten die verwijzen naar nieuwheid, bevrijding,  

verrijzenis en eeuwig leven. 
 
 

 

 

 


