
 
Liturgie en nieuws, zondag 20 april 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst m.m.v. KNA-Blaasensemble Avonddienst m.m.v. Welcome Singers 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens en  

ds. H.Z. Scheltens - Ritzema 
Organist: André Jonkman – Pianist: Sipke de Boer Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Alexandra v.d. Kuur en Jaco van Riessen Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Wilma van Garderen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst  
 
- Voor de dienst speelt KNA 
- Voor de dienst zingen we: Gezang 221 
 
Wees gegroet, gij eersteling der dagen,  
morgen der verrijzenis,  
bij wiens licht de macht der hel verslagen  
en de dood vernietigd is!  
Here Jezus, trooster aller smarten,  
zon der wereld, schijn in onze harten,  
deel ons zelf de voorsmaak mee  
van der zaal'gen sabbathsvree! 
 
Op uw woord, o Leven van ons leven,  
werpen wij het doodskleed af!  
Door de kracht uws Geestes uitgedreven,  
treden we uit ons zondengraf.  
Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven,  
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,  
en herboren opgestaan,  
achter U ten hemel gaan! 
 
- Welkom, waarna de gemeente gaat staan 
- Zingen: Psalm 118: 9 
 
Dit is de dag, die God deed rijzen,  
juicht nu met ons en weest verblijd.  
 

O God, geef thans uw gunstbewijzen,  
geef thans het heil door ons verbeid.  
Gezegend zij de grote koning  
die tot ons komt in 's Heren naam.  
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,  
wij zegenen u al tezaam. 
 
- Klein Gloria 'Ere zij de Vader  

             en de Zoon en de Heilige Geest,  
             als in den beginne, nu en immer,  
             en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.' 

                                (hierna gaat de gemeente zitten) 
 
- Paasbericht: “De Heer is waarlijk opgestaan, Hij is niet dood,  
                        Hij leeft, de Heer is waarlijk opgestaan.” 
 
- Zingen: Gezang 215: 1, 2 
- De Paaskaars 2014 wordt op de standaard geplaatst 
- Zingen: Het Licht verdrijft de duisternis (melodie: gezang 400) 
           
Het Licht verdrijft de duisternis, halleluja, 
omdat de Heer verrezen is, halleluja. 
 Hij is het eeuwig levend Woord, halleluja, 
 en Hij verlicht al wie Hem hoort, halleluja, 
 Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
 
 



 
- Woord voor onderweg: 1 Korintiërs 15: 3 en 4 
Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt 
ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is 
gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op 
de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat. 
 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 
 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 

- Zingen: 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! 

 
 Geen graf hield Davids Zoon omkneld,  
 Hij overwon die sterke Held, 
 Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,  
 want Hij is God, bekleed met macht.   
  
 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, 
           een leven door zijn dood bereid, 
           een leven in zijn heerlijkheid!  
 
- Gebed bij de opening van de Bijbel 
- Uitleg over het project van de kindernevendienst en de 
liturgische bloemschikking 
 
- Met de kinderen zingen we:  ´Weet je dat de lente komt´ (Elly 
en Rikkert): 
 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 
 
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 
 
 

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 
 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 
 
- De kindernevendienst begint 
- De Bijbel open: Matteüs 28: 1-10 
 
1 Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week 
gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het 
graf kijken. 2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want 
een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, 
rolde de steen weg en ging erop zitten. 3 Hij lichtte als een 
bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 4 De bewakers 
beefden van angst en vielen als dood neer. 5 De engel richtte 
zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie 
Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6 Hij is niet hier, hij is immers 
opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats 
waar hij gelegen heeft. 7 En ga nu snel naar zijn leerlingen en 
zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: 
hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat 
ik jullie te zeggen had.’ 
8 Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan 
zijn leerlingen te gaan vertellen. 9 Op dat moment kwam Jezus 
hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn 
voeten vast en bewezen hem eer. 10 Daarop zei Jezus: ‘Wees 
niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten 
gaan, daar zullen ze mij zien.’  
 
 



- Zingen: Gezang 218: 1,2,5,6,7,8 Ik zeg het allen dat Hij leeft.  
 
Ik zeg het allen, dat Hij leeft,  
dat Hij is opgestaan,  
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft  
waar wij ook staan of gaan.  
 
Ik zeg het allen, en de mond  
van allen zegt het voort,  
tot over 't ganse wereldrond  
de nieuwe morgen gloort. 
 
De donk're weg die Hij betrad  
komt uit in 't hemelrijk,  
en wie Hem volgen op dat pad,  
worden aan Hem gelijk.  
 
Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al  
getroost en wanhoop niet:  
een weerzien zonder einde zal  
verzoeten uw verdriet.  
 
Nu is op aard geen goede daad  
meer tevergeefs gedaan,  
want wat gij goed doet is als zaad,  
dat heerlijk op zal gaan.  
 
't Is feest, omdat Hij bij ons is,  
de Heer die eeuwig leeft  
en die in zijn verrijzenis  
alles herschapen heeft. 
 
- Verkondiging: In zijn licht! 
 
Jezus is ons licht en leven!  
Hij, die, aan het kruis geheven,  
met zijn bloed ons heeft gekocht,  
heeft nu vorst'lijk overmocht.  
Hij kan niet gebonden wezen;  
als een held is Hij verrezen!  
Halleluja! Halleluja!  

Hij heeft ridderlijk gestreden,  
hel en duivel neergetreden;  
woedt de vijand nog zo zeer,  
schaden kan hij ons niet meer.  
Sion moet Hem dank bewijzen  
en met luider stemme prijzen.  
Halleluja! Halleluja!  
 
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en brengen 
als symbool een zaklamp mee en we zingen het projectlied.  
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
- Collecten, waarbij KNA speelt. 1e: Kerk, 2e: Onderhoudsfonds 
 
- Slotlied:  U zij de glorie (staande) 

A toi la gloire o Ressuscité! 
A toi la victoire pour l’eternité! 
Brillant de lumière l’ange est descendu 
Il roule la pierre du tombeau vaincu 
A toi la gloire o Ressuscité! 
A toi la victoire pour l’éternité! 
 
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.  

 
- Zegen, waarna we zingen: Jezus left in eeuwigheid (Opw. 71) 
 
Refrein: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
 



Refrein: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 
 - KNA speelt 
 
Nieuwsbrief 
* Vanavond is er een Welkomdienst mmv de WelcomeSingers. 
Aanvang 19.00 uur. Mmv Ben Hazeleger, Pim en Gijs Huitink. 
* wie wil er a.s. zondag (27 april) meehelpen rolstoelduwen bij 
"de Werelt"? Koffie en thee vanaf 15.00 uur. We vertrekken om 
15.30 uur. Opgeven bij Arie Voskuil of Janny van Essen. 

 
 

 


