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Orgelspel

'Wir setzen uns mit Tränen nieder'
(slotkoraal uit de Matthäus-Passion, BWV 244 van J.S. Bach)
Wir setzen uns mit Tränen nieder
und rufen Dir im Grabe zu:
Ruhe sanfte, sanfte ruh!
Huilend gaan wij zitten
en roepen U in het graf toe:
rust in vrede, rust zacht!

Welkom
Paaslied

'Wil ons in het vroege licht verschijnen'
(melodie ‘Wees gegroet Gij eersteling der dagen')
Willem Boog aan de vleugel en Meike Feddema, zang
1. Wil ons in het vroege licht verschijnen,
als de nacht nog om ons hangt.
Doe de nevel van de vrees verdwijnen,
die ons droeve hart bevangt.
Groet ons, roep ons zacht bij onze namen,
in geloof en ongeloof tezamen:
dat wij zien door tranen heen,
Opgestane, U alleen!
2. Wees dan als een wonder in ons midden,
al zijn alle deuren dicht.
Dat wij in ons luisteren en bidden
speuren naar uw aangezicht.
Troost ons met de tekens van Uw lijden,
dat geen twijfel ons van U kan scheiden:
op de eerste dag ontwaakt
in de droom die levend maakt.

Gebed om ontferming
Bijbellezing

Paas-evangelie uit Johannes 20 vers 1, 11-17
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Binnendragen en aansteken Paaskaars
Paaslied

'Hij, Die ons meer dan leven bood'
(melodie 'Daar juicht een toon')
Willem Boog aan de vleugel en Meike Feddema, zang
2. Hij, Die ons meer dan leven bood,
Hij is verrezen uit de dood;
geheim in de geschiedenis
dat door ons niet te vatten is.
3. Hij breekt door alle grenzen heen;
de onhanteerbaar zware steen
waarachter Hij was weggelegd
staat dit geheim niet in de weg.
6. Door muren heen – stevig en sterk
wordt Hij gezien, gevoeld, gemerkt.
Geen tegenwerking die Hem remt,
geen stilte die Hem overstemt.

Overdenking
Kinderlied

'Hij leeft' (Elly en Rikkert)
Meike Feddema, zang en gitaar
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!

Clip van en voor de kinderen van de Oosterkerk “Happy Pasen”
Hey, luister naar wat ik vertel
misschien weet jij het wel
je krijgt kippenvel! Yeah!
Hey, weet jij wat echt Pasen is?
Dit feest heeft zoveel meer betekenis
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Meer dan eieren zoeken
of grote paashazen-koeken
meer dan donzige veren
of samen eitjes versieren
meer dan groen gele stippen
nee niets kan hieraan tippen
Jezus stond op uit de dood!
Het is Pasen Jezus is opgestaan
Hij lee - ee - eeft voor altijd
Happy Pasen, een nieuwe dag breekt aan
Vandaag vieren we feest
De engel zei: 'Jullie hoeven niet bang te zijn.
Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus,
die aan het kruis gestorven is.
maar hij is hier niet.
Want hij is opgestaan uit de dood,
zoals hij gezegd heeft.
Vandaag vieren we feest.
Het is Pasen Jezus is opgestaan
Hij lee - ee - eeft voor altijd
Happy Pasen, een nieuwe dag breekt aan
vandaag vieren we feest
want Jezus leeft! (Voor altijd)
Jezus leeft! (Voor altijd)
Haas - haastig zochten zij bij het graf
maar ei - eigenlijk was Hij daar niet meer,
nee want Jezus die daar Zijn leven gaf
is opgestaan, yes, Hij leeft weer!
Ik wil hem zo graag bedanken,
Hij heeft mij alles geschonken
zijn leven gaf Hij voor mij,
zijn liefde maakt mij zo blij
Ii wil een paasfeestje vieren,
want niets kan hieraan tippen:
Jezus stond op uit de dood!
Het is Pasen Jezus is opgestaan
Hij lee - ee - eeft voor altijd Happy Pasen
een nieuwe dag breekt aan
Vandaag vieren we feest
het is Pasen Jezus is opgestaan.
Voorbede

Als teken van onze gezamenlijke voorbede
steken we waxinelichtjes aan, aan de Paaskaars.

Onze Vader
Paaslied

ELB. 132 - 'U zij de glorie!'
Willem aan de vleugel en Meike Feddema, zang
1. U zij de glorie, opgestane HEER!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
Heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer
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2.Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!”
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In Zijn Godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zegen
Orgelspel

Improvisatie over 'I know, that my Redeemer liveth'
en 'Christus, onze Heer, verrees. Hallelujah!'
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