


Lied: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend 
vuur dat nooit meer dooft.

Lezing: Genesis 1,1-2-3 De Schepping

De paaskaars wordt ontstoken.

Lied van het licht - Het licht wordt doorgegeven

Gebed

Lezing: Exodus 14,10-30 Door de zee

Lied: Een schoot van ontferming

Lezing: Ezechiël 37,1-10
1Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn 
geest voerde mij mee en Hij zette mij neer in een dal vol 
beenderen. 2Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo 
zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, 
die helemaal waren uitgedroogd. 3De HEER vroeg mij: 
‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik 
antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet U alleen.’ 4Toen zei Hij: 
‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, 
luister naar de woorden van de HEER! 5Dit zegt God, de HEER: 
Beenderen, Ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven 
komen. 6Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien 
en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat 
jullie tot leven komen. Dan zullen jullie beseffen dat Ik 
de HEER ben.”’

7Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed 
hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar 
elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden. 8Ik zag pezen zich 
aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten 
heen trok, maar ademen deden ze nog niet. 9Toen zei Hij tegen 

mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg 
tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier 
windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan 
leven.”’ 10 Ik profeteerde zoals Hij mij gezegd had, en de 
lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en 
gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte.

Dry Bones Het Golden Gate Quartet zingt de dode botten 
tot elkaar en tot leven.

Overweging

Stille eigen overweging

Lezing Matteüs 28,1-10

Lied: Ontwaakt, gij die slaapt

Geloofsbelijdenis 3

Collecte voor het Jongerenhuis

Lied - Voorbede: Gij die geroepen hebt 'Licht'

Jezus gedenken

Lied: O Liefde

Vredewens

Breken en delen

Lied: Dan zal ik leven

Zegen - Afsluiting


