
 

 

  
 
 
 
 
 

Paasmorgen 
 
Zondag 4 april  Dreumel 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Gerrit Vastenhouw 
Extra collecte Vandaag bestemd voor Kerk in Actie, voor het 

werelddiaconaat. 
Bloemen   
 
 
Extra collecte 
Stel dat uw kind of uw kleinkind opgroeit in een slechte buurt vol prostitutie, drugs, diefstal, geweld, 
en vuilnis. Wat komt er dan van uw kind of kleinkind terecht als u hem zelf ook niet kan 
ondersteunen? Misschien krijgt hij slechte vrienden en belandt hij in de criminaliteit. 
De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria woont, maakte zich terecht zorgen 
om haar 8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tijd om naar hem om te kijken. Wat was ze blij toen 
kinderwerkster Sue contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een Zuid-Afrikaanse organisatie, die 
kansarme kinderen zoals Kgaugelo hulp biedt met huiswerk. Ze leren normen en waarden via 
bijbelonderwijs. Ze krijgen zelfvertrouwen door theater, muziek en kunst. En wat het 
allerbelangrijkste is: ze blijft de kinderen trouw totdat ze volwassen zijn en op een goede plek zijn 
beland. 
Via deze collecte kunt helpt u mee om kinderen zoals Kgaugelo zo’n kans te bieden! 
U kunt uw bijdrage overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie o.v.v. kinderen Zuid-Afrika. 
Hartelijk dank! 
 
 
Mededelingen  
 
Kerk open 
Op 1e Paasdag zal de kerk in Wamel van 10.00 – 17.00 uur open zijn voor gebed of het branden van 
een kaarsje. 
 
Kindernevendienst 
 
Beste kinderen en ouders,  
De Heer is waarlijk opgestaan! Wat een feest. ELke dag een kans op een nieuwe start. Een mooie, 
hoopvolle boodschap. Luister ernaar in de podcast van vandaag;  
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/KOZ-verhaal-20210404.mp3  
Wij wensen jullie fijne paasdagen en ook deze keer weer veel plezier met de werkbladen. 

Groetjes van de KND-leiding 
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PaasChallenge: 
JOP (Jong protestant) heeft een PaasChallenge in de vorm van een QR-codespel gemaakt. Dit QR-
code-spel wordt door ons ook uitgezet in Wamel.  Het is een corona proof wandeling van ongeveer 
2 km, je scant per locatie een QR-code en krijgt een deel van het paasverhaal/ een opdracht/de 
volgende locatie te horen. Je hebt er een smartphone met internetabonnement voor nodig en een 
QR-codescan app. 
 
Dit QR-code-spel is te "spelen" van Palmpasen tot en met 2e Paasdag. Het spel is voorbereid voor de 
jeugd van onze kerk, maar heeft u ook interesse, neem dan contact op met Yvonne Stuiver via: 
yvonne.stuiver@pg-westmaasenwaal.nl 
 
Groet, Yvonne 
 
 
Orde van dienst 
 
Thema: Het verschil maken! 
 
Organist speelt melodie lied 624: 1 

1. Christus, onze Heer, verrees, 
halleluja! 
Heil'ge dag na angst en vrees, 
halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, 
halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
halleluja! 

 
Aanvangstekst: De Heer is waarlijk opgestaan! 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV) Johannes 20: 1-18  
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. 
Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus 
en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en 
we weten niet waar ze Hem neergelegd hebben.’ Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het 
graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als 
eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar 
binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij 
zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op 
een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij 
zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest 
opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog  
  



 

 

 
 
 
ze zich naar het graf, en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, één bij het hoofdeind en één 
bij het voeteneind van de plek waar het lichaam had gelegen. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze 
zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem naartoe gebracht hebben.’ Na 
deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil 
je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u Hem hebt 
weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen.’ Jezus zei tegen 
haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘Meester’.) ‘Houd me niet vast’, 
zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen 
hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ Maria 
uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat 
Hij tegen haar gezegd had. 
 
Organist speelt melodie lied 634: 1 

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 

 
Uitleg en verkondiging: (NBV) Johannes 20: 15a 
‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus.  
 
Organist speelt melodie You raise me up 
 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 
Wegzending en zegen  
 
Organist speelt melodie lied 634  

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
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