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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 17 april 2022 
1e Paasdag 

 
 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur  
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Sipke de Boer 

Ouderling van dienst: Petra Boiten 
Diaken van dienst: Herman Schreuder 
Oppasdienst: Marjelle van Iwaarden en Chantal Zandsteeg 
Kinderkring: Marjolijn Agterberg 
Beamerdienst: Aart (Harry – avond) 
Bloemendienst : K. van Leeuwen 

 
Avond : Welkomdienst aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. Wim Scheltens, Lunteren 
Muzikale medewerking : Welcome singers  o.l.v. Margret Spelt  
Organist : Ed Keijzer 
 
Collecten: 
1e : Kerk  
2e : Onderhoudsfonds  
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Mededelingen 
 

*De bloemen van deze zondag gaan met  dank naar Renske de Bruin, 
Kastanjelaan 2.Renske gaat na 8 jaar het oppasteam verlaten 

*Voedselbank . In de maanden maart, april en mei is er weer inzameling van 
(houdbare)levensmiddelen voor de Voedselbank. Iedere zaterdagmorgen kunnen 
levensmiddelen worden afgegeven in de hal van de kerk van 10.00 uur tot 11.00 
uur en uiteraard ook op zondag rond de kerkdiensten. 

*Onderdak Vluchtelingen uit Oekraïne 
Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat 
alles goed komt. Doe je mee? Deze hulp is voor de bewoners van onze pastorie! 
Diaconie: NL30RABO0337557381 
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Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
U bent Jezus Overwinnaar 
U bent Jezus Overwinnaar 
 
 
*Zegen  
 
 
*Na  de dienst:  orgelspel 
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Liturgie Ochtenddienst 
Thema 

Verlangen naar een nieuwe wereld -de duisternis licht op- 
*Muziek voor de dienst: orgel 

Wij bereiden ons voor 
*Bij het binnendragen van de Paaskaars lied 637  

zie hier het licht van lange duur! 
*Woord van welkom  
*Groet Allen: Amen 
*Luister:  

Waar Hij verschijnt,  wordt alles nieuw. 
Want Hij bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt,  door de klank van Zijn stem 
Jezus leeft  en ik zal leven 

*Openingslied: lied 624: 1 en 2 Christus, onze Heer, verrees 
 
Christus, onze Heer, verrees, halleluja! 
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, 
halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
halleluja! 

 
Prijs nu Christus in ons lied, halleluja, 
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 
dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja!
  

*Inleiding op het thema:  
*Luister:  

Waar Hij verschijnt,  wordt alles nieuw. 
Want Hij bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt,  door de klank van Zijn stem 
Jezus leeft  en ik zal leven 

*Kyriegebed 
*We zingen als glorialied: Toekomst vol van hoop 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
 
Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
 

U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
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U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 

U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen

 
De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht  

*Zondagsgebed  
*Stilstaan bij het liturgisch bloemstuk 
*Zingen Lied : 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!  
 

Want nu de Heer is opgestaan,  
Nu vangt het nieuwe leven aan,  
Een leven door zijn dood bereid,  
Een leven in zijn heerlijkheid. 
 

*Moment met en voor de kinderen 
*We zingen samen: projectlied Ga je met ons mee:  1 tm 4  
1 Ga je met ons mee naar de overkant?  
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?  
God is het die ons toen bevrijdde,  
ons door zee en zand zal leiden.  
God gaat in een wolk vooraan  
naar het land van Kanaän.  
Hey, kom je mee? (x4)  
 
2 Ga je met ons mee naar de overkant?  
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?  
Weet je nog wel van deze zegen  
de bevrijding die wij kregen.  
Zorg dat je dit niet vergeet  
als je van het paasmaal eet.  
Hey, kom je mee? (x4) 
 

3 Ga je met ons mee naar de overkant?  
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?  
Jij mag best vragen, jij mag weten:  
Waarom wordt er brood gegeten,  
waarom drinken wij de wijn?  
Waarom is dit feest zo fijn?  
Hey, kom je mee? (x4)  
 
4 Ga je met ons mee naar de overkant?  
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?  
Vier nu het paasfeest als een wonder  
Want wij kunnen niet meer zonder.  
God heeft ons bevrijd voorgoed  
Dat geeft elke dag weer moed.  
Hey, kom je mee? (x8) 

kinderen gaan naar de kinderkring 
*Schriftlezing:  Lucas 23: 50- 24: 9 
*Zingen Lied 634 
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Hebreeën 3 : 1  
Vrienden, jullie horen bij God. Hij heeft jullie uitgekozen om zijn nieuwe wereld 
binnen te gaan, want jullie geloven in Jezus 

 
 
*Moment van bezinning  
 
*Dvorak: de nieuwe wereld  
 
 
*Lied 1001: 2 en 3 
 
 

Gaven en gebeden 
*Collecte : 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
*Gebeden, afgewisseld met  Waar U verschijnt wordt alles nieuw, alleen de eerste 

regel  stil gebed en Onze Vader 
*de kinderen van de oppas komen al zingend in de kerk! 

Heenzending en zegen 
*Slotlied opwekking 832  Jezus Overwinnaar  
Waar U verschijnt wordt alles nieuw 
Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstilt 
Door de klank van Uw stem 
Alles buigt voor Koning Jezus 
 
U bent de held die voor ons strijdt 
U baant de weg van overwinning 
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt 
neer 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
De duisternis licht op door U 
De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht? 

Waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag 
De hemel juicht voor onze Koning 
En de machten van de hel 
Weten wie er regeert 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen           5x   
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 


