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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
1e Paasdag 
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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 
 
 
 
*Paaszangdienst 18 april in de 
Maranathakerk  
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*Slotlied: Lichtstad met uw paarlen poorten. 
1 Lichtstad met uw paarlen poorten,  
wond’re stad zo hoog gebouwd,  
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

Refrein:  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem 

2 Heilig oord vol licht en glorie,  
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit.  Refrein 
 
3 Wat een vreugde zal dat wezen  
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten, 
in het nieuw Jeruzalem. Refrein 
 
*Zegen 
*Zingen: De vrede van God, Opwekking 602.  
Vrede van God, de vrede van God 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,  
in Jezus’ naam  geef ik jou 
vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou. 
 
Heilige Geest, de Heilige Geest,  
De Heilige Geest zij met jou. 
vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou. 
 
Vrede van God, de vrede van God 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.  
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*Orgelspel ( Organist : Ed Keijzer) 
*Welkom & mededelingen 
*Openingslied: Psalm 118: 9 
*Beginwoord en groet. 
*Zingen: Lied 705: 1 
*Gebed 
*Inleiding op de dienst 
* WelcomeSingers: Adoramus te Christe (Taizé) 
*Signaal  
*WelcomeSingers : Christ the Lord is risen again! 

Christ the Lord is risen again! 
Christ hath broken ev’ry chain!  
Hark, angelic voices cry,  
Singing evermore on high. 
Alleluia! 
 
He who bore all pain and loss 
Comfortless upon the cross,  
lives in glory now on high,  
pleads for us, and hears our cry. 
Alleluia! 
 
He who slumbered in the grave  
Is exalted now to save; 
Through the universe it rings 
That the Lamb is King of kings. 
Alleluia! 

 
Tekst: Michael Weisse 
Vertaling: Catherine Winkworth 
Muziek: Alan Smith 
*De Bijbel open: Johannes 20: 19-23 
*WelcomeSingers  en allen: ‘Pasen is opnieuw beginnen’ en ‘U zij de glorie’: 
Liedtekst: 

WelcomeSingers : 
Pasen is opnieuw beginnen,  
't oude is voorbijgegaan!  
Elke dag aan waarde winnen,  
want de Heer is opgestaan.  
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WelcomeSingers:  
Pasen is: je handen heffen  
naar een open hemelpoort,  
opstaan in een blij beseffen,  
dat de nieuwe morgen gloort.  

Allen:  
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. 
 

WelcomeSingers:  
Pasen maakt van sterven: Leven.  
Hij, die zelf zijn graf ontsloot  
heeft de duisternis verdreven;  
overwon de macht der dood.  

Allen:  
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 
blijd’ en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

WelcomeSingers  : 
Pasen is: nog even wachten 
op een blij ontmoetingsfeest; 
al Gods kinderen eendrachtig  
rond de Vader, Zoon en Geest.  

Allen:  
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,  
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.  
In Zijn Godd'lijk Wezen is mijn glorie groot,  
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer. 
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*De Bijbel open: Johannes  20: 24-29  
*Zingen Lied 633 : WelcomeSingers couplet 1+2+4 en Allen 3+5 
 
*Meditatie: ‘Pasen is opnieuw beginnen’ 
 
* WelcomeSingers en allen: Prijs de dag dat Hij verrees 

Liefst lied van overzee II, 47 
Tekst: Sytze de Vries 
Melodie: Robert Williams of Anglesey (LLANFAIR) 
WelcomeSingers: 1,3;  allen: 2, 4, 5  

WelcomeSingers 
1 Prijs de dag dat Hij verrees, - Halleluja! 
Ons de nieuwe morgen wees. - Halleluja! 
Christus heeft ons door de nacht - Halleluja! 
Dichter bij die dag gebracht. - Halleluja! 

Allen 
2 Blaas vandaag trompetten aan. - Halleluja! 
Vier het feest van volle maan. - Halleluja! 
Met het lied in ieders mond: - Halleluja! 
God vernieuwt zijn trouwverbond. - Halleluja! 
 

WelcomeSingers 
3 Christus, uw getuigenis - Halleluja! 
Dat Gods Naam bevrijder is, - Halleluja! 
Bindt ons samen, vuurt ons aan - Halleluja! 
Vrolijk met u mee te gaan. - Halleluja! 

Allen 
4 Zing met opgeheven hoofd - Halleluja! 
Van wat deze dag belooft: - Halleluja! 
Hoe in Hem, dit nieuw begin, - Halleluja! 
Alles zijn bestemming vindt. - Halleluja! 
 
Allen 
5 Als de schepping wordt bekroond, - Halleluja! 
God zelf bij de mensen woont, - Halleluja! 
Iedereen te bloeien staat: - Halleluja! 
Prijs die dag die komen gaat. - Halleluja! 
 
*Dankgebed en Onze Vader (zingend opwekking) 
*Collecte : 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 


