Liturgie en nieuws, Paaszondag 16 april 2017, Gereformeerde Kerk Lunteren

Morgendienst
Voorganger:

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

Organist:
Sipke de Boer
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 5 o.l.v. Willemijn Doornbos, Annemarie van Voorst
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij

Avonddienst

m.m.v. de WelcomeSingers

Voorganger:

ds. H.Z. Scheltens – Ritzema
ds. W.J.W. Scheltens
Job André

Organist:

Collecten:

1e: Diaconie
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst

Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.
- Voor de dienst speelt KNA: Wachet Auf – J.S. Bach
- Voor de dienst zingen we: Gezang 221(Liedboek 1973)
- Welkom, waarna de gemeente gaat staan
Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
- Zingen: Psalm 118: 9
want alles, alles is voldaan;
- Klein Gloria 'Ere zij de Vader‘
wie in geloof op Jezus ziet,
- Paasmorgen
die vreest voor dood en duivel niet.
- Zingen: Lied 624: 1, 2
- De Paaskaars 2017 wordt op de standaard geplaatst.
Want nu de Heer is opgestaan,
- Zingen: Het Licht verdrijft de duisternis (melodie: gezang 400, nu vangt het nieuwe leven aan,
Liedboek 1973)
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid!
Het Licht verdrijft de duisternis, halleluja,
omdat de Heer verrezen is, halleluja.
- Gebed bij de opening van de Bijbel
Hij is het eeuwig levend Woord, halleluja,
en Hij verlicht al wie Hem hoort, halleluja,
- Zingen: ´Weet je dat de lente komt´ (Elly en Rikkert):
Halleluja, halleluja, halleluja.
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Woord voor onderweg: Romeinen 4: 21-25

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

- 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!

De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon die sterke Held,

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

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: Marcus 16:1-7
- Zingen: Lied 619: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Verkondiging: Verwondering over opstanding!
- Zingen: Lied 620: 1, 5, 11,12
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst; en brengen
het zevende symbool van het project Projectthema: Het moment
is aangebroken
- We zingen het projectlied op de melodie van psalm 134
refrein:
Vandaag vieren wij het moment
dat alles anders is voorgoed,
want Jezus die ons falen kent,
versloeg de dood: het leven groet!
couplet:
Want aangebroken is ’t moment
waarop Hij ’t graf verlaten mag.
Het Paasfeest is een blijde dag
voor iedereen die Jezus kent.
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds (KNA speelt)
- 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 Song of Praise

Nieuwsbrief
* Diaconiecollecte Pasen. De komende maanden dreigt
hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. De
diaconie roept u op gul te geven voor de hongerramp in Afrika.
* Vanavond is de derde dienst van het Paasdrieluik m.m.v. de
WelcomeSingers om 19.00 uur
* ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK EDE! Tot eind april kunt u
producten blijven doneren in de daarvoor bestemde kratten in de
hal. Alvast bedankt namens de diaconie.
* Op maandag 22 mei is er weer een gemeenteavond. Daar zal
de kerkenraad een reactie ter bespreking geven op de
voorstellen vanuit de verschillende groepen, waaronder drie
wijkavonden, over ‘kerkdiensten voor 4 generaties’. Dus geen
herhaling maar een vervolgstap.

