
 
Liturgie en nieuws, Paaszondag 5 april 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst m.m.v. KNA Avonddienst Welkomdienst 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 

ds. H.Z. Scheltens - Ritzema 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 

ds. H.Z. Scheltens - Ritzema 
Organist: Sipke de Boer Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marieke Buijnink en Jan Daniël Schreuder Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
Openbare Belijdenis van hun geloof doen: Dicky van ’t Hol, 
Liseon Noorlander-Vermeule, Johan van de Vliert en Franciska 
van de Vliert- Hazenberg. 
 
- Voor de dienst speelt KNA 
- Voor de dienst zingen we: Gezang 221 
- Welkom, waarna de gemeente gaat staan 
- Zingen: Psalm 118: 9. 
- Klein Gloria 'Ere zij de Vader  

             en de Zoon en de Heilige Geest,  
             als in den beginne, nu en immer,  
             en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.' 

                                (hierna gaat de gemeente zitten) 
 
- Paasbericht: “In zijn geliefde Zoon is God als mens tot ons 
gekomen, heeft onze zonde, onze dood, geheel op zich 
genomen, ja, zijn evangeliewoord zegt ons, dat aan de wrede 
dood de angel is ontnomen, halleluja.” (Maarten Luther; NLB 
618) 
 
- Zingen: Christus, onze Heer, verrees (NLB 624: 1, 2) 
- De Paaskaars 2015 wordt op de standaard geplaatst 
- Zingen: Het Licht verdrijft de duisternis (melodie: gezang 400) 
           
          Het Licht verdrijft de duisternis, halleluja, 
          omdat de Heer verrezen is, halleluja. 
          Hij is het eeuwig levend Woord, halleluja, 
          en Hij verlicht al wie Hem hoort, halleluja, 
          Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Woord voor onderweg: Romeinen 14: 9-11 
- Zingen: Heer, U doorgrondt en kent mij  (NLB 139b) 
- Inleiding op belijdenis 
- Zingen: Gezang 182:6 
 
- Belijdenis - beantwoording van de vragen: 
1. Geloven jullie, dat de waarheid van God, die ons gegeven is in 
de Bijbel, in de Apostolische Geloofsbelijdenis beleden wordt en 
in de kerk de bron van verkondiging is, ons volle vertrouwen 
verdient en ons brengt bij de God van ons leven? 
2. Geloven jullie de belofte van Gods verbond, die je ontvangt in 
je doop als teken en zegel; en willen jullie de kracht tot behoud in 
je leven zoeken bij Jezus Christus, onzer Heer en Heiland? 
3. Verklaren jullie, dat het je overtuiging is om de Here God lief te 
hebben en Hem te dienen naar zijn Woord, tegen de zonde in de 
wereld te strijden en in het belijden van zijn naam trouw te blijven 
door Gods genade in leven en sterven? 
4. Verklaren jullie, dat het je eerlijke wil is om trouw deel te 
nemen aan de eredienst met de verkondiging, de doop en het 
avondmaal en beloven jullie gewillig mee te werken aan het 
herderlijk opzicht van de kerk en aan de opbouw van de 
gemeente van Christus? 
 
- Belijdenisteksten en zegening 
- Zingen: Gezang 293:1 
- Motivatie: “Wij willen de gemeente laten zien, dat wij met God 
willen wandelen en onze hand in zijn hand leggen. 



Het betekent niet, dat wij alles weten over God of iets heel 
bijzonders hebben meegemaakt. Maar wel, dat wij met Hem 
willen leven, omdat Hij ons vrede en vergeving geeft. Bij Hem 
vinden we rust. 
Het geloof, dat we van huis uit meekregen, willen we doorgeven.” 
 
- Gebed bij de opening van de Bijbel.  
- Uitleg over het project van de kindernevendienst en de 
liturgische bloemschikking  
- Met de kinderen zingen we: De Heer is waarlijk opgestaan 
(‘Alles wordt nieuw’ I,27) 
 
  Refrein: De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja! 

1. Jezus deed de dood teniet.  
    Zing daarom het hoogste lied. (Refrein). 
2. Vrouwen uit Jeruzalem,  
    kwamen vroeg en zochten Hem. (Refrein) 
3. En hoe groot was hun verdriet, 
    want zij vonden Jezus niet. (Refrein) 
4. Maar een engel sprak hen aan: 
    'Die gij zoekt is opgestaan.' (Refrein) 

 
- De kindernevendienst begint 
- De Bijbel open: Marcus 16: 1-8 
- Zingen: Jezus leeft en ik met Hem (NLB lied 641:1, 3) 
- Verkondiging: Jezus leeft en ik met Hem  
- 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! 
 
Geen graf hield Davids Zoon omkneld,  
Hij overwon die sterke Held, 
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,  
want Hij is God, bekleed met macht.   
 
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!  
 
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
- Projectlied Het licht van God is sterker 
 
Refrein: 
Het licht van God is sterker. Het overwint de nacht.  
En wie gelooft in Jezus, weet: Hij heeft alle macht. 
 
Couplet 1: 
Laat zó je licht maar schijnen,  
wees waar je bent als zout.  
Zó help je dat het koninkrijk  
van God hier wordt gebouwd. (Refrein) 
 
Couplet 2: 
Het licht heeft overwonnen! 
De Heer is opgestaan. 
Nu zal het koninkrijk van God 
Door heel de wereld gaan. (Refrein) 
 
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
- Collecten, waarbij KNA speelt  (1e: Kerk, 2e: Onderhoudsfonds) 
- 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, waarna we zingen: Gezang 259:2.  
 
Aanbidt de Vader in het woord!  
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!  
Aanbidt de Geest uit beiden!  
Van zijn gemeenschap, zijn gena,  
zijn liefd' en trouw, halleluja,  
zal ons geen schepsel scheiden. 
 
- KNA speelt. 

 
Nieuwsbrief 
- Vanavond is er een welkomdienst: de derde van het Passie 
drieluik met als thema: Opgang naar Jeruzalem. Weer met de 
WelcomeSingers, aanvang: 7 uur; thema: verbinden.  
- Op donderdag 9 april a.s. houdt de Stichting De Vluchtheuvel in 
de Muldersschuur om 19.30 de jaarvergadering. Uw 
aanwezigheid wordt op prijs gesteld. 
- Collecte Diaconie op 12 april is bestemd voor de Stichting Hoop 
en Geluk. De Stichting Roemenië Hoop & Geluk geeft vanuit 
Lunteren hulp aan kansarmen in Roemenië in de vorm van 
materiële en geldelijke steun.  

 

 
 


