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Inleidende muziek:   Weet je dat de lente komt 
  
Het liturgisch centrum verandert in een mooie Paastuin 
 
Woord van welkom door de ouderling 
 
Het licht  Een kind steekt de nieuwe tafelkaarsen aan aan de nieuwe 
Paaskaars 
 
Zingen:  Dit is een morgen als ooit de eerste (Lied 216) 
 
Gebed  door Maartje 
 
Flashbacks 
 

• Wat gebeurde er tussen Palmpasen en Paasmorgen? Aan de hand van 
drie afbeeldingen 

• Korte terugblik op het veertigdagenproject (zie poster) 

• Instrumentele muziek:  Van donker naar licht 

• Het laatste plaatje op de poster: Bloem van Pasen 

• De zorgkoffer gaat nog een keer open: Ik zorg voor jou 
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Zingen:  Ik zal er zijn voor jou (veertigdagenprojectlied) 
 
IN DE TUIN VAN PASEN 
 
De kinderen helpen mee met de tuinman in de tuin van Pasen. 
De viooltjes worden geplant onder het zingen van: 
 
Zingen:  Dank U voor deze nieuwe morgen (Lied 218) 
 
Vertelling en verbeelding bij het Paasverhaal bij Johannes 20: 11-18  
 
Zingen:  Van donker naar licht 
    
Gebeden 
 
Collecte Tijdens de collecte zingen we: Hij leeft 
      
Uitdelen van de PAASBLOEMENGROET 
De kinderen komen naar voren met hun spaardoosjes en halen de viooltjes op 
om uit te delen. Tijdens dit alles zingen we: 
Wij vieren feest 
Sta op! – Een morgen ongedacht (Lied 630: 1) 
 
Slotlied (staande):  U zij de glorie (Lied 634 ) 
 
Zegen en gesproken be-aming 
 

Na de dienst 
 
Bij de uitgang staan er kinderen met mandjes met daarin voor iedereen een 
paaseitje. In verband met de tweede dienst om 10.30 uur is er geen koffie voor 
de grote mensen. Wel is er voor de kinderen limonade en een koekje in de hal. 
Wil iedereen zoveel mogelijk via de Bagijnehof de kerk weer verlaten, dan 
kunnen kerkgangers voor de tweede dienst via de toren de kerk weer 
binnenkomen. 
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Aan deze dienst werkten mee: 
 
Voorganger:  ds. Hans Tissink 
Voorbereiding:  Liesbeth Gilhuis en André Harsevoort 
m.m.v.:  Naomi en Maartje 
Piano:   Geeske Koopman 
Gitaar:  Martijn van Nieuwenhuizen en Hans Bijzet 
 
 
                                         
 
 
 
                                        


