Liturgie en nieuws, Paaszondag 27 maart 2016, Gereformeerde Kerk Lunteren

Morgendienst
Voorganger:
Organist:
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 5 o.l.v.
groep 6 t/m 8 o.l.v.

m.m.v. KNA
ds. W.J.W. Scheltens

Avonddienst

m.m.v. WelcomeSingers

Voorganger:

Sipke de Boer

Organist:

ds. W.J.W. Scheltens en
ds. H. Scheltens - Ritzema
Margret Spelt

Martine van Beek
Alies Hendriksen

Collecten:

1e: Kerk
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst
- Voor de dienst speelt KNA
- Voor de dienst zingen we: Gezang 221(Liedboek 1973)
- Welkom, waarna de gemeente gaat staan
- Zingen: Psalm 118: 9
- Klein Gloria 'Ere zij de Vader
- Paasmorgen (Nel Benschop)
O Heer! Wat een morgen
toen Gij vol majesteit het graf verliet
dat uw gemarteld lichaam had geborgen
en eng'len juichten in een overwinningslied!

O Heer! Wat een morgen
toen Petrus uw vergiffenis ontving
waar hij zich in zijn wanhoop dacht verworpen
om zijn drievoudige verloochening.
O Heer! Wat een morgen
wanneer Gij zegt: "De dood is er niet meer!"
en ik, voor eeuwig in uw hart geborgen,
zal ingaan tot de vreugde van mijn Heer!

O Heer! Wat een morgen
toen wachters vol ontzetting zijn gevlucht
en zij het wonder achter leugentaal verborgen
en voordeel trokken uit hun vals gerucht.

- Zingen: Christus, onze Heer, verrees, Lied 624: 1, 2
- De Paaskaars 2016 wordt op de standaard geplaatst
- Zingen: Het Licht verdrijft de duisternis (melodie: gezang 400,
Liedboek 1973)
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Woord voor onderweg: 1 Korintiërs 15: 3 en 4
- Zingen: Daar juicht een toon:

O Heer! Wat een morgen
toen vrouwen stonden bij het open graf
en vol van schrik hun aangezicht verborgen
totdat een engel hen uw boodschap gaf.

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

O Heer! Wat een morgen
toen Gij Maria Magdalena hebt gezocht,
haar hebt verlost van twijfel en van zorgen
en zij U als Levende aanschouwen mocht!

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,

Liefde is vol verwondering staan:

want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

God heeft de dood nu verslagen.
Jezus, Hij leeft! Vertel dus voortaan
dit blijde nieuws alle dagen.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!

refrein:

- Gebed bij de opening van de Bijbel
- Zingen: ´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
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
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: Lucas 23:56-24:12
- Zingen: Ik zeg het allen dat Hij leeft, Lied 642: 1, 2, 5, 6, 7, 8
- Verkondiging: Verwondering over opstanding!
- Zingen: Sta op!- Een morgen ongedacht, Lied 630: 1, 2, 4
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en brengen
het zevende symbool van het project mee: een spreekwolk.
- We zingen het projectlied:

Jezus is liefde, in overvloed,
gaf Zijn leven op Golgota.
Hij maakte alles voor ons weer goed,
dus vertrouw Hem en volg Hem na.
- In memoriam (staande)
- Zingen: Psalm 43:4
- 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
- Zingen: Amen, amen, amen!, Lied 415: 3
- KNA speelt.

Nieuwsbrief
* De avonddienst is een welkomdienst met de WelcomeSingers
met als thema: Ontmoeting onderweg.
* Volgende week zondagmorgen is er openbare geloofbelijdenis.

