
 
Liturgie en nieuws, zondag 12 april 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

Eerste Paasdag 
 
    

Morgendienst Meditatief moment Avonddienst Vervalt 

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: n.v.t. 
Organist: n.v.t. Organist: n.v.t. 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. n.v.t. Collecten: 1e: Diaconie 

groep 6 t/m 8 o.l.v. n.v.t.  2e: Onderhoudsfonds 
    
Liturgie voor het meditatief moment 
 

- Inleidende muziek: Arjan Huizer speelt een openingsstuk op het 
lied “Christus onze Heer verrees” op het Hinsz orgel van de 
Bovenkerk in Kampen 
https://www.youtube.com/watch?v=TprV7HjaL9w   
 
- Woord van welkom   
- Beginwoord en groet   
- Openingslied: Psalm 98: 1, 4 - het is een opname van 
Nederland Zingt in de Eusebiuskerk te Arnhem 
https://www.youtube.com/watch?v=9MLH-Bge9aA   
- Gebed 
   
- Elly en Rikkert - Hij leeft!  
https://www.youtube.com/watch?v=zo26FhY_cf0 
 
Maria kwam bij het graf en huilde om haar Heer.  
De grote steen was weggerold en Jezus was er niet meer.  
Maar een engel zei plotseling weet je niet meer wat hij gesproken 
heeft:  
Hij is opgestaan Hij is opgestaan Hij leeft Hij leeft!!!   

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, Hij leeft Hij leeft!!!   

De discipelen waren zo moe, ze treurden om de Heer.  
Waar moesten ze nu nog naar toe, hun meester was er niet 
meer.  

 

Maar Maria riep plotseling Hij heeft gedaan wat hij 
gesprokenheeft :   

Hij is opgestaan Hij is opgestaan Hij leeft Hij leeft!!!  
Hij is opgestaan  Hij is opgestaan Hij leeft Hij leeft!!!  
Hij leeft Hij leeft!!! Hij leeft Hij leeft!!!   

- De Bijbel open: Lucas 24: 1-12  
- Kindermoment met de oppasdienst en een lied van Rikkert 
Zuiderveld:  

Een steen op het graf, die kan er niet af.  
Iedereen treurt, maar kijk 'es wat er is gebeurd.  
  
De steen is weg, de weg is vrij.  
Het graf is leeg, de pijn voorbij.  
Want Jezus leeft, en de steen is weg, weg, helemaal weg.  
  
- Lied: De Heer is waarlijk opgestaan, uit Alles wordt nieuw I,27  
https://www.youtube.com/watch?v=m3MHWA9zq9s  

Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!  
  
Jezus deed de dood te niet. Zing daarom het hoogste lied. 
Refrein  

Vrouwen uit Jeruzalem kwamen vroeg en zochten hem. Refrein 

https://www.youtube.com/watch?v=TprV7HjaL9w
https://www.youtube.com/watch?v=9MLH-Bge9aA
https://www.youtube.com/watch?v=zo26FhY_cf0
https://www.youtube.com/watch?v=m3MHWA9zq9s


En hoe groot was hun verdriet, want zijn vinden Jezus niet. 
Refrein  

Maar de engel sprak hem aan: Die gij zoekt is opgestaan. 
Refrein  

‘Denkt toch aan zijn eigen woord, dat gij vroeger hebt gehoord’. 
Refrein  

‘Hij, de grote mensenzoon, gaat door ‘t graf heen naar zijn troon’. 
Refrein  

‘Zoekt Hem bij de doden niet, maar zingt mee het hoogste lied’. 
Refrein  

- Thema : “De Heer is waarlijk opgestaan” 
- Lied: Daar juicht een toon, in de St. Michaelskerk te Oudewater. 
https://www.youtube.com/watch?v=pJf1zqGaxAw  

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,  
die galmt door gans' Jeruzalem,  
een heerlijk morgenlicht breekt aan  
de Zoon van God is opgestaan.  
  
Nu jaagt de dood geen angst meer aan,  
want alles, alles is voldaan.  
Wie in geloof op Jezus ziet,  
die vreest voor dood en duivel niet  
  
Want nu de Heer is opgestaan,  
nu vangt het nieuwe leven aan,  
een leven door Zijn dood bereid,  
een leven in Zijn heerlijkheid.   

- Gebed en Onze Vader  
- Mededelingen   
- Slotlied: U zij de Glorie, Marktpleinkerk in Hoofddorp met Gert 
van Hoef, orgel  
https://www.youtube.com/watch?v=kXUJHXwBlXA   

 

U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immer weer.  
Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af,  
heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immer meer.  
  
Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer,  
Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer.  
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind,  
en zegt telkenskere, Christus overwint!  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immer meer.  
  
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  

- Uitleidende muziek: improvisatie op  `U zij de glorie` door Frank 
Kaman, op het Hinsz-orgel van de Martinikerk in Bolsward 
https://www.youtube.com/watch?v=SXXocPiuTpA  

Nieuwsbrief  
* Voorlopig zijn er geen kerkdiensten, die toegankelijk zijn voor 
bezoekers. Op iedere zondagmorgen zal om 10:00 uur een 
meditatief moment te beluisteren zijn via 
www.kerkdienstgemist.nl. En op de woensdagavonden, als de 
kerkklokken luiden ter bemoediging in deze crisistijd is er vanaf 
19.15 uur een kort meditatief moment.  

Na het meditatieve moment van vanmorgen is er zo dadelijk om 
11.15 uur gelegenheid voor de kinderen om een Paasbakje te 
zoeken in de tuin van de pastorie en het kerkplein.  
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