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*Gebed 
*De Bijbel open 
*Schriftlezing Marcus 16: 9- 20  
*Evangelische liedbundel 140: 1, 2, 3  Kroon Hem met gouden kroon  
(opname) 
*Overdenking 
*Evangelische liedbundel 125: 1, 2  Geprezen zij de Heer Opname) 
*Geloofsbelijdenis  
*Evangelische liedbundel 289: 1, 2, 3 Ik geloof in God de Vader (orgel en 
predikant) 
*Slot 
*Gebed 
*Aandacht voor de collecten 1e kerk 2e onderhoudsfonds 
*Evangelische liedbundel 132: 1, 3 U zij de glorie (opname) 
*Zegen 

Mededelingen : 
*De bloemen van zondag 4 april met de hartelijke groet gaan naar dhr. en 
Mw. G. de Lang, Klokkegat 41. 
 
*Kerkdiensten zijn weer te bezoeken ( alleen via Reserveren) en natuurlijk 
ook online mee te maken via kerkdienstgemist.nl 
 
*De symbolische schikkingen in de veertigdagen tijd sluiten aan bij het 
thema van de Kindernevendienst:  “Levensweg” 

Pasen  Johannes 20: 1-18  Het wordt licht 
Wit doek, witte en gele bloemen. Kleuren van feest en licht. Het 
gaffelkruis bloeit! De Heer is waarlijk opgestaan en leeft!   
 
*Bevestiging ambtsdragers 
De kerkenraad is blij en dankbaar u te kunnen mededelen dat Jan en 
Gerdien Luchies bereid zijn gevonden om diaken te worden. Zij zullen 
worden bevestigd in de Paasmorgendienst op 4 april, indien er geen 
gegronde bezwaren vanuit de gemeente ingebracht worden.  
 
*Zondagmiddag 4 april 2021 is er om 15:00 uur een kinderdienst in onze 
kerk welke ook voor de ouderen mee te beleven is via kerkdienst gemist 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 4 april 2021 
Eerste Paasdag 

Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur 
Voorganger : ds. W.J.W. Scheltens, Lunteren 
Met medewerking van de band 
Organist : Johan Hulshof 
 

Kindermoment: Alies Hendriksen 
Beamerdienst : Barend 
Bloemendienst : M.Janssen 
Ouderling van dienst : Ruud Coers 
Diaken van dienst : Nico van Renssen 

 
Avonddienst (Welkomdienst) aanvang : 19.00 uur  
Voorganger : ds. D. de Jong , Harderwijk 
Met medewerking van Welcome Singers o.l.v. Margret Spelt (online) 
Organist : Sipke de Boer 
Beamerdienst: Harry 

Collecten: 
1e Kerk  
2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst Eerste  
*Orgelspel 
*Lied voor de dienst: An Easter Hallelujah ( opname)  
*Welkom en mededelingen 
*Intochtslied: Psalm 118: 1,9  ( opname)  
 
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen  
zijn liefde duurt in eeuwigheid 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid 
Dit zij het lied der priesterkoren  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid  
 

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. 

*Beginwoord en groet. (Gemeente gaat weer zitten) 
*De Paaskaars 2021 wordt binnen gedragen. 
*Lied 624: 1,2,3  Christus, onze Heer, verrees, (opname)  
*Gebed om het licht van de Heilige Geest 
*De band: Via Dolorosa (Sela) 
*Kindermoment (Alies Hendriksen) 

Paasproject : Levensweg  
Pasen  Johannes 20: 1-18  Het wordt licht 
Projectlied (opname Sieneke en Bas) 

*De Bijbel open: Lucas 24: 1-12 
*Luisterlied: De steen is weg ( opname)  
*De Bijbel open: Lucas 24: 13-35 
*De band: Emmaüs(Sela) 
*Verkondiging: Wat een belevenis! 
*Meditatief Orgelspel 
*Zingen: Daar juicht een toon ( opname)  
*Bevestiging in het ambt van diaken: Gerdien en Jan Luchies 
*Ik ben zo dankbaar Heer https://youtu.be/7DjK7HRpPno 
*In memoriam  
*Dankzegging en voorbeden 
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* Aandacht voor de collecten 1e kerk 2e onderhoudsfonds 
*Slotlied: U zij de glorie (Ev. Liedbundel) opname 
 
1 U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer weer. 
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 immer meer. 
 
2 Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer, 
Hij brengt al de zijnen, in zijn armen 
weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd’ en 
welgezind, 

en zegt telken kere, Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
 
3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede 
geeft. 
In zijn goddelijk wezen, is zijn glorie 
groot; 
niets heb ik te vrezen, in leven en in 
dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 

 
*Zegen met gesproken amen.  
*Orgelspel 

Liturgie Avonddienst 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Begin 
*De Heer is waarlijk opgestaan!  
*Welkom! 
*Lied psalm 118: 1 (orgel en predikant) 
*Stil gebed, onze hulp en groet 
*Lied  642: 1, 6, 7, 8 (Welcome Singers) 
*Thema 
*Tekst over Maria Magdalena 
*Evangelische liedbundel 130: 1, 2 “Juicht, want Jezus is Heer (Welcome 
Singers) 
*Tekst over de Emmaüsgangers 
*Lied  641: 1, 3, 4 Jezus leeft en ik met Hem (orgel en predikant) 
 


