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                         Pasen 2021 
       Kinderpaasviering in de Oosterkerk 

          Protestantse Gemeente Zwolle 
 

 
-Inleidende muziek 
 

-De Paaskaars wordt binnengebracht 
 

-Zingen Weet je dat de lente komt 
 
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 
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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 

 
-Ontsteken van de nieuwe kaarsen op de Tafel  
 

-Welkom 
 

-Samen bidden 
 
-Afsluiting 40-dagentijdproject 

 
-Zingen De steen is weg 

 
Een steen op het graf 

Die kan er niet af 
Iedereen treurt 
Maar kijk 'es wat er is gebeurd 

De steen is weg 
De weg is vrij 

Het graf is leeg 
De pijn voorbij 
Want Jezus leeft 

En de steen is weg weg 
Helemaal weg 

Een steen op mijn hart 
Zo zwaar en zo zwart 
Het komt nooit meer goed 

Maar kijk 'es wat er is gebeurd… 
 

-Luisteren naar het Paasverhaal uit de Prentenbijbel van 
 Marijke ten Cate 
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-We komen in beweging 

 
-Bij het kruis 
 

-Zingen Het leven krijgt weer kleur 

  
Refrein 

Van donker naar licht, 
Van zwart naar heel veel kleuren. 

Met Pasen kun je verder gaan, 
Want Jezus is opgestaan, 
De dood voorbij. 

Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij. 
  

1. Geel van de zon, 
De warmte die je nodig hebt, 
Het licht voor jou en mij: 

Het donker gaat voorbij. 
  

2. Rood van de liefde, 
Die mensen aan elkaar verbindt. 
Die is oneindig groot, 

En sterker dan de dood. 
  

3. Groen van de hoop, 
De muren vallen steen voor steen. 
We zien elkaar weer staan, 

Een nieuwe tijd breekt aan. 
 

  
-Het raadsel wordt opgelost 
 

-Samen bidden 
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-Mededelingen en collecte 
   

-Slotlied Hij is opgestaan, Hij is opgestaan 
 
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 een engel zei plotseling… 
 
-Zegen  

 
-Uitleidende muziek 

 

 
Aan deze viering werkten mee: 
 
Ineke den Braber en Marjanneke Scholtheis 
Anne, David en Femke en Lukas Vliegenthart 

piano: Geeske Koopman 
voorganger: ds. Iemke Epema 

beamer: Peter Koster en Ludwin Wieringa 
 
 


