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WELKOM door 2 leerlingen uit groep 8 

 

 
SAMENZANG Psalm 148 

Looft God, zingt eeuwig 's Heeren lof, 

Gij, die in 't glansrijk hemelhof, 

Die in de hoogste plaatsen woont. 

Waar God u Zijn nabijheid toont; 

Looft Hem, gij englen, legermachten, 

Die op Zijn wil en wenk blijft wachten 

Looft, heldre sterren, maan en zon, 

Looft d' Almacht, looft der lichten bron. 

 

Loof, aarde, loof Gods wonderdaan;  

Gij, walvis, grondlooz' oceaan; 

Gij, sneeuw en hagel, damp en gloed; 

Gij, stormwind, die Zijn last voldoet; 

Gij, bergen, heuvels, landen, stromen; 

Gij, dierbre vrucht- en cederbomen ; 

Looft, looft des Scheppers oppermacht, 

Die u uit niets heeft voortgebracht. 

 

Looft, kruipend wild en tam gediert'; 

Looft, vogels, Hem, die 't al bestuurt! 

Gij, koningen en rechters, saam, 

Gij, vorsten, volken, roemt Gods Naam . 

Gij, maagden, en gij, jongelingen, 

Laat nimmer af Zijn lof te zingen . 

Eerwaarde grijsheid, frisse jeugd, 

Weest in den God uws heils verheugd! 

 

BIJBELLEZEN door 3 leerlingen uit groep 8 

En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, 

kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien. 

En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, 

nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde den steen af van de deur, 

en zat op denzelven. 

De heer is waarlijk opgestaan 
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En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. 

En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als 

doden. 

Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; 

want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. 

Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, 

ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft. 

En gaat haastelijk henen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de 

doden; en ziet, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik heb 

het ulieden gezegd. 

En haastelijk uitgaande van het graf, met vreze en grote blijdschap, liepen zij 

henen, om hetzelve Zijn discipelen te boodschappen. 

En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar 

ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem komende, grepen Zijn 

voeten, en aanbaden Hem. 

Toen zeide Jezus tot haar: Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn 

broederen, dat zij heengaan naar Galilea, en aldaar zullen zij Mij zien. 

 

 

OPENING door meester Frank 

 

Jezus’ sterven   groep 4 

 
Opzeggen 
Joh. 17 :4 
Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht, dat U Mij gegeven 
hebt om te doen. 
 
Zingen 
Als ik in gedachten sta 
bij het kruis van Golgotha, 
als ik hoor wat Jezus sprak, 
voor zijn oog aan 't kruishout brak, 
 
Hoor ik dan, hoe Jezus bad 
voor wie Hem gekruisigd had,  
'k weet dan: "Bij de Heiland is 
ook voor mij vergiffenis." 
 
Opzeggen   
Jozef van Arimathea.  
Klopte bij Pilatus aan.  
Mag ik het lichaam van Jezus?  
Dat wil ik begraven gaan.  
Pilatus vond het goed.  
En Jozef is gegaan.  
En daar op Golgotha  
Kwam ook Nicodemus eraan.  
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Eerbiedig hebben ze het lichaam.  
van het kruis genomen.  
Zij wonden het in fijn lijnwaad.  
Ook de vrouwen zijn gekomen.  
Met ere hebben zij de Heere Jezus begraven  
In een nieuw graf werd Hij gelegd.  
Na drie dagen is Hij opgestaan,  
Zoals Hij had voorzegd. 
  
Zingen  
Als ik mijn ogen sluit  
En denk aan Golgotha  
Dan lijkt het net of ik   
Daar op die heuvel sta  
Ik zie het houten kruis  
Zie wat de mensen doen  
Dat Jezus sterven moet  
Want dat gebeurde toen. 
  
Ik hoor opnieuw Zijn stem  
Die roept: het is volbracht!  
En daar na wordt het stil  
’t Is donker als de nacht  
Toen stief Hij aan het kruis  
Toen was de pijn voorbij  
O, ik weet meer dan ooit  
Dat Hij dit deed voor mij. 
  
Ik doe mijn ogen dicht  
En vouw mijn handen stil  
Ik bid met heel mijn hart  
Wat ik Hem zeggen wil  
Heer, aan dat houten kruis  
Droeg U de straf voor mij  
Ik had nog nooit een Vriend  
Die zoveel hield van mij. 
 

 

SAMENZANG Jezus leven van mijn leven 

Jezus, leven van mijn leven, 

Jezus, dood van mijnen dood, 

die voor mij U hebt gegeven, 

in den bangsten zielenood, 

opdat ik niet hoop’loos sterven, 

maar uw heerlijkheid zou erven. 

Duizend, duizend maal o Heer, 

zij u daarvoor dank en eer. 
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Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, 

voor uw bitt're bange nood, 

voor uw heilig, biddend strijden, 

voor uw trouw tot in de dood, 

voor de wonden, U geslagen, 

voor het kruis, door U gedragen; 

duizend, duizend maal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

 

Jezus is opgestaan   groep 3 
 
Zingen 

Waarom zijn toch op het Paasfeest, 

ook de kind'ren zo vol vreugd? 

Wel heb je dan niet vernomen,  

Wat reeds duizenden verheugt?  

Hoe de Heer, bedekt met wonden,  

ook voor uw' en onze zonden, 

ook voor uw' en onze zonden 

stierf aan 't kruis op Golgotha 

ook voor uw' en onze zonden 

stierf aan 't kruis op Golgotha. 

 

Opzeggen 

O, de dag was grauw begonnen, 

loodzwaar drukte hen het leed, 

want de Heiland was gekruisigd, 

Hij, Die niemand iets misdeed. 

 

'n Klein terneergeslagen groepje, 

slaat de weg in naar het graf. 

Kunnen wij de steen verschuiven? 

Vragen zij zich angstig af. 

 

Dan... opeens is alles anders, 

schrik gaat door hun harten heen, 

want het graf... het graf is open,  

weggerold de zware steen! 

 

Zingen 

Maar wat heb je aan een Heiland, 

die in 't graf is neergelegd?  

Onze Heer is weer verrezen! 

Heeft Hij 't niet vooruit gezegd!? 
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Nee, de Heer van dood en leven 

is niet in het graf gebleven, 

is niet in het graf gebleven, 

Hij is waarlijk opgestaan! 

is niet in het graf gebleven, 

Hij is waarlijk opgestaan! 

 

Zingen 

De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja, halleluja, 

De nacht des doods voorbij gegaan. Halleluja, halleluja! 

 

Wees niet bevreesd, verheugt u zeer, halleluja, halleluja, 

Hij, die u zoekt, is hier niet meer. Halleluja, halleluja! 

 

Uw Heer, die hier gebonden lag, halleluja, halleluja, 

Verrees op deze mooie dag. Halleluja, halleluja! 

 

Nu klinkt alom de roep voortaan: halleluja, halleluja, 

‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Halleluja, halleluja! 

 

Opzeggen 

Laat de vreugde nu toch bruisen  

houd je blijdschap nu niet in,  

nu geen vragen, nu geen twijfel  

Christus gaf een nieuw begin. 

   

Roep de hele wereld wakker, 

zeg het allen, dat Hij leeft! 

Dat God, na een nacht vol vragen, 

Pasen, Leven, Uitzicht geeft! 

 

Zingen 

Omdat Hij leeft, 

Ben ik niet bang voor morgen. 

Omdat Hij leeft,  

Mijn angst is weg.  

Omdat ik weet,  

Hij heeft de toekomst.  

En het leven is  

Het leven waard  

Omdat Hij leeft.  
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De verschijning aan de vrouwen  groep 0/1 

 

Vrouwen uit Jeruzalem  

Kwamen vroeg en zochten Hem. 

De Heer is waarlijk opgestaan, 

Halleluja! 

 

En hoe groot was hun verdriet, 

Want zij vonden Jezus niet.  

De Heer is waarlijk opgestaan, 

Halleluja! 

 

Maar een engel sprak hen aan: 

Die u zoekt is opgestaan. 

De Heer is waarlijk opgestaan, 

Halleluja! 

 

Gedicht 

Dank U dat ik weten mag: 

Pasen is een blijde dag. 

Dan denken we eraan, 

De Zoon van God is opgestaan! 
 
Zingen 
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! 
 
 
SAMENZANG Daar juicht een toon 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem 

die galmt door gans' Jeruzalem 

een heerlijk morgenlicht breekt aan 

de Zoon van God is opgestaan. 

 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan 

want alles, alles is voldaan 

wie in geloof op Jezus ziet 

die vreest voor dood en duivel niet. 

 

Want nu de Heer is opgestaan 

nu vangt het nieuwe leven aan 
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een leven door Zijn dood bereid 

een leven in Zijn heerlijkheid.

 

 

De verschijning aan Maria   groep 2 

Zingen 

Kijk, Maria Magdalena, 

Staat te huilen bij het graf. 

Zij houdt heel erg veel van Jezus, 

Die haar eens bevrijding gaf. 

Is haar Heer nu weggenomen?  

Nee, zij ziet haar Meester niet. 

Is zij hier voor niets gekomen? 

Zij alleen? Met haar verdriet? 

 

Dan hoort zij twee engelen vragen: 

‘Waarom huilt u?’ ‘Om mijn Heer, 

Omdat Hij is weggedragen, 

En hoe vind ik Hem nu weer?’ 

Aan de ‘tuinman’ vraagt zij daarna: 

‘Waar hebt u mijn Heer gelegd?’ 

Dan hoort zij haar naam ‘Maria!’ 

Het is Jezus die dat zegt. 

 

‘Meester!’, roept zij diep bewogen. 

Maar Hij zegt: ‘Raak mij niet aan.’ 

Nu ziet zij met eigen ogen, 

Dat de Heer is opgestaan! 

Daar moet zij nu van getuigen, 

En dat heeft ze trouw gedaan, 

Zodat wij met Pasen juichten: 

Jezus! Hij is opgestaan! 

 

Opzeggen 

Lukas 24:5a/6b Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet, Hij is 

opgestaan. 

 

De verschijning aan de discipelen  groep 5/6 

 
Zingen 
Tomas heeft Jezus niet gezien, 
hij was die avond weg. 
En ongelovig roept hij uit: 
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ik geloof niet wat je zegt.  
 
Wanneer mijn ogen zelf niet zien 
de tekenen van het slaan, 
 
geloof ik niet dat Jezus leeft, 
dat Hij is opgestaan.  
 
Maar Jezus komt en laat hem zien 
zijn handen en zijn zij, 
en Tomas stamelt; lieve Heer 
de twijfel is voorbij.  
 
Nu jij Mij ziet, geloof je wel 
dat Ik ben opgestaan. 
Maar zalig zij, die zonder zien 
geloven in mijn naam.  

Psalm 130 
Ik blijf den HEER verwachten; 
Mijn ziel wacht ongestoord; 
Ik hoop, in al mijn klachten, 
Op Zijn onfeilbaar woord; 
Mijn ziel, vol angst en zorgen, 
Wacht sterker op den HEER, 
Dan wachters op den morgen; 
Den morgen, ach, wanneer? 
 
Hoopt op den HEER, gij vromen; 
Is Israël in nood, 
Er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
Gans Israël eens vrij 
Van ongerechtigheden; 
Zo doe Hij ook aan mij. 

Gedicht 
Thomas 
Hij gelooft het niet… 
O wat heeft hij een groot verdriet. 
Ineens staat Jezus in de kamer, 
In Zijn handen ziet hij de slagen van de hamer. 
Hoe groot was zijn ongeloof… 
Maar Ik doe toch altijd wat Ik beloof! 
Mijn Heere en mijn God! 

 
SAMENZANG  Christus onze Heer verrees
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Christus onze Heer verrees, 

halleluja! 

Heil’ge dag na angst en vrees, 

halleluja! 

Die ten dode ging aan ’t kruis, 

halleluja! 

Bracht ons in Gods vrijheid thuis, 

halleluja! 

 

Prijs nu Christus in ons lied, 

halleluja! 

Die in heerlijkheid gebiedt, 

halleluja! 

Die aanvaardde kruis en graf, 

halleluja! 

Dat Hij zondaars ’t leven gaf, 

halleluja!  

 

Maar zijn lijden en zijn strijd, 

halleluja! 

Heeft verzoening ons bereid, 

halleluja! 

Nu is Hij der heem’len Heer, 

halleluja! 

Eng’len juub’len hem ter eer, 

halleluja! 

 

De Emmaüsgangers   groep 7/8 

Zingen 
Twee mannen zijn op weg gegaan 
naar Emmaüs, hier ver vandaan. 
Het leed is niet te dragen, 
Hun hart is vol met vragen. 
Vervlogen is hun laatste hoop 
Nu Jezus is gedood. 
  
Een vreemde komt hen tegemoet 
Hun trage harten vatten moed, 
Want hij doet uit de doeken 
De woorden uit de boeken: 
Dat Jezus deze weg moest gaan, 
Wordt nu door hen verstaan. 
  
Blijf bij ons, en wees onze gast? 
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Blijf bij ons, zeggen zij verrast.  
De vreemde laat zich noden. 
Bij ’t breken van de broden 
Is ’t of hun ogen opengaan: 
De Heer is opgestaan! 
 

De steen, dien door de tempelbouwers 

Verachtlijk was een plaats ontzegd, 

Is, tot verbazing der beschouwers, 

Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 

Dit werk is door Gods alvermogen, 

Door 's Heeren hand alleen geschied; 

Het is een wonder in onz' ogen: 

Wij zien het, maar doorgronden 't niet.  

God dank, laat iedereen het horen:  

de Heer is waarlijk opgestaan.  

Wij gaan niet in de nacht verloren,  

nu breekt het licht van Pasen aan.  

Geen steen houdt nog het leven tegen,  

een engel kondigt stralend aan:  

Ziet waar Zijn lichaam heeft gelegen,  

waarlijk de Heer is opgestaan. 

 

VERTELLING door meester Jan-Kees 

 

DANKWOORD door 2 kinderen uit groep 8 

 
ZINGEN door team en kinderen 
 
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. 

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! 
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U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

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. 
 

Hieronder een link naar onze digitale COLLECTE voor familie Jobse die 
binnenkort gaat werken bij Mercy Ships.  
 

Noah (groep 3) en Fleur (groep 2) gaan op een schip wonen! Misschien heeft u dit thuis al wel 
gehoord?  De komende 2 jaar hopen wij met ons gezin aan boord te gaan wonen en werken van 
een ziekenhuisschip. Dit schip is speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te 
helpen op het gebied van medische zorg. Dit betekend dat de kinderen straks aan boord naar 
school zullen gaan. Er zijn klassen van maximaal 10 leerlingen per klas en de lessen zijn allemaal 
in het Engels! 
Om ons voor te bereiden als gezin hopen we vanaf half juni een ruime maand naar Texas te gaan 
voor een onboarding programma. Deze tijd zal ons helpen om ons en de kinderen voor te bereiden 
voor een leven aan boord, we hopen dat dit doorgaat, gezien Covid-19 kan het allemaal anders 
lopen. 
Voor nu is de planning dat we eind oktober begin november aan boord zullen stappen, ook dit 
onder voorbehoud. 
Het betekend voor nu dat Noah en Fleur na de zomervakantie nog wel een poosje mee zullen 
draaien in de klas. We zijn als gezin druk bezig met allerlei voorbereidingen. Graag nodigen we 
jullie uit om eens op onze website te kijken, hier staat veel meer te lezen! ! www.jobsee.nl 
Ga je mee met ons op reis? 

Groeten Lennart en Anne, Noah, Fleur en Eliv Jobse 

 
 

 

PayPaymentRequest (rabobank.nl) 
 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jobsee.nl%2F&data=04%7C01%7Ca.paardekooper%40ehsoostkapelle.nl%7C0d4fe573f6e44798af1808d8de75578d%7C84a433bc5b004905a41e5cd34b00d444%7C0%7C0%7C637503943455731223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=oJMViBl4wxWQDKW8rOnDiQ2q9m4WRT80eUce1ur0DoQ%3D&reserved=0
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=VOiEsKLRRBCVawEkXI5gOQ&qsl_reqcnt=1
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BEDANKT VOOR HET LUISTEREN! 
 
 
 

 

 

Morgen begint de school om 9.15 uur. 

 

 

 

Film en Montage: Adjete Wilson 

Organist: Simon van Keulen 

Pianist: Jan-Kees van de Vreede 

 

 

 

https://ehsoostkapelle.nl/

