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Verrijzenis van de Heer 
 

Het is Pasen!  
Is de tafel heel gezellig gedekt? Staan er allemaal lekkere dingen op?  
Je gaat dadelijk vast lekker smullen. 
Maar waarom hebben jullie dat nu gedaan? 
Omdat het Pasen is! Ja dat klopt. De Veertigdagentijd is voorbij.  
We dachten aan Jezus die voor ons ging sterven.  
Maar gelukkig bleef Hij niet dood. Hij verrees.  
Hierdoor is er eeuwig leven voor ons!  
En daarom…zo’n gezellige tafel! 

 
 

                                                                                                                          
 
 

 
 

“In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest Amen” 
  

 
 

Steken we de kaarsjes op tafel aan? 
 



Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes. 

 
Verteller:  Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena  

toen het nog donker was, vroeg in de morgen bij het graf. 
Zij zag dat de steen van het graf was weggerold. 
Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere leerling, waar Jezus 
veel van hield. Maria Magdalena zei tot hen: 

Maria M.:   “Ze hebben de Heer uit het graf genomen 
en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.” 

Verteller:  Dus gingen Petrus en de andere leerling op weg om naar het graf  
te gaan. 
Ze liepen allebei heel snel, maar de andere leerling was sneller dan 
Petrus en kwam het eerst bij het graf aan. 
Hij bukte voorover en zag de linnen doeken op de grond liggen, maar 
hij ging niet naar binnen. 
Simon Petrus volgde hem tot bij het graf en ging wel naar binnen. 
Hij zag de linnen doeken op de grond liggen en ook de doek die Jezus’ 
hoofd had bedekt; maar deze lag niet bij de linnen doeken, de doek 
lag ergens apart opgerold op een andere plaats. 
Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was 
aangekomen, naar binnen; hij zag en geloofde. 
Tot op dit moment hadden zij nog niet begrepen wat er in de Schrift 
geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan. 
 
Woord van de Heer. 

 

                                                                                             

                                         OM TE DOEN: 
Gesprekje: 
Het is Pasen. Jezus is niet dood meer maar leeft.  
We zingen Alleluja.  
Maar waarom zijn wij zo blij dat Jezus verrezen is? 
Hoe kunnen wij de verrezen Jezus zien? 
Wie zou die andere leerling zijn? Kijk eens naar de letters, ze staan kriskras door elkaar, 
misschien kom je eruit. 

                              
 
 
 
 

 



 

 

Bidden: 
Dank U wel Jezus voor alles wat U voor ons gedaan heeft. 
U stierf aan het Kruis voor alle zonden die wij doen. 
Nu bent U verrezen. U bent niet dood meer, U leeft. 
En daardoor is er voor ons eeuwig leven.  
Dank U wel voor deze grote belofte. 
Jezus, ik geloof in U. Amen. 
 
 

Liedje:                                                                    
 

Hij leeft!  
 

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 
en 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. 
 

(Tekst en muziek: Elly en Rikkert.) 
 

 
 
 

https://youtu.be/hvHtCgv1Ovk 

 

https://youtu.be/hvHtCgv1Ovk


 
 
 

 Tip van  

de week: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jezus vindt het fijn als je iedere dag even tijd voor Hem maakt 
 

De komende week vieren we elke dag dat Jezus verrezen is.  
Iedere dag kun je in het evangelie over de verrijzenis van Jezus lezen.  

Dat noemen we de verrijzenisverhalen. 
 
 

In de Bijbel kun je ze vinden: 
        

Maandag Mattheüs hoofdstuk 28, vers 8-15  
Dinsdag Johannes hoofdstuk 20, vers 11-18 
Woensdag Lucas hoofdstuk 24, vers 13- 35 
Donderdag Lucas hoofdstuk 24, vers 35-48 
Vrijdag Johannes hoofdstuk 21, 1-14 
Zaterdag Marcus hoofdstuk 16,9-15  

 Maandag 5 April, 2e Paasdag  
GEZINSMIS om 11.00 uur 
H. Nicolaaskerk Baarn. 
 

Na de viering mag jij  
Paaseieren zoeken. 
 
 


