
 
Liturgie en nieuws, zondag 22 maart 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Gezamenlijke jeugddienst 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. H.Z. Scheltens-Ritzema 
Organist: Sipke de Boer Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marieke Buijnink Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alexandra v.d. Kuur  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
. - Voor de dienst:  Toen Jezus wist: nu is gekomen (NLB, lied 
569) 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 43: 3, 4, 5 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Gezang  182: 6, waarna we gaan zitten 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij. 
(Evangelische Liedbundel 341) 
 
Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij. 
Vader, in eeuwigheid zingt ’t gans heelal uw Naam. 
Aarde en hemel, Heer, zingen uwen Naam ter eer, 
heel uw schepping door, eeuwig met ’t engelenkoor: 
Heilig, heilig, heilig is onze God, de HEER Zebaoth. 
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. 
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Amen. 
 
- Woord voor onderweg: Jesaja 63: 1-3a. 
 
1‘Wie is het die uit Edom komt, uit Bosra, 
in purper gekleed, met praal getooid, 
die zich groots en machtig verheft?’ 
Ik ben het die in gerechtigheid spreekt 
en bij machte is te redden. 
 

 
2‘Hoe komen uw kleren zo rood, 
als de kleren van iemand die de wijnpers treedt?’ 
3Ik heb de perskuip alleen getreden, 
geen van de volken hielp me daarbij. 
 
- Zingen: Gezang 178: 1, 3, 5, 6 
- De zalving van Maria (van Ria Borkent) 
 
Moed en liefde welden in haar op 
binnen de schaduw van zijn dood, 
zij brak de tuit van de karaf en goot 
de balsem rijkelijk uit,  
het saldo van haar hele hart. 
 
Zoete adem doortrok het huis,  
zei woordeloos: U bent mij lief,  
U bent kostbaar voor mij,  
redder en vriend,  
die ik nu aan de dood verlies. 
 
Het doortrekt de wereld  
als welsprekend beeld  
van liefde en moed, 
waarvan niets opgeslagen heeft 
dan de herinnering.  
 
- Zingen: De geur van mirre (NLB, lied 563)  
- Gebed bij de opening van de Bijbel 
- Bij het liturgisch bloemstuk en de kindernevendienst  



- Zingen: 'Geroepen'  lied 94: 1 en 2 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
- De Bijbel open: Matteüs 26: 6-16 
- Zingen: Psalm 89: 6, 9 
- Verkondiging: Alle perken te buiten 
- Zingen: Psalm 89: 1, 12, 18 
- De kinderen komen terug uit de nevendienst: en laten iets zien 
van het project 
- Zingen: 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: 
De mensen hebben twijfels,  
zien nog de waarheid niet.  
Maar Jezus raakt je ogen aan,  
dat jij het wonder ziet. (Refrein) 
 
Couplet 3: 
Weet, wat je doet uit liefde  
dat wint het van het kwaad,  
omdat het rijk van God  
alleen door liefde groeien gaat. (Refrein) 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten  1e: Diaconie  2e: Onderhoudsfonds  
- Slotlied: Gezang 257 (staande) 
- Zegen 
- Zingen: Gezang  456: 3 
- Orgelspel 
 

Nieuwsbrief 
* De KIA 40 dagentijd collecte op deze zondag  is bestemd voor 
de opvang van mensen zonder status en verblijfsvergunning. Wij 
collecteren voor een veilige ontmoetingsplaats voor hen.Tijdens 
de collecte zal door middel van een filmpje meer duidelijk worden 
over de problemen die  deze groep mensen ondervinden.	  	  
* Er zijn weer prachtig beschilderde eieren uit Roemenië te koop 
in de hal, na de Kerkdienst. U steunt hiermee onze 
zustergemeenten aldaar. Hartelijk dank alvast. 
* Voor de aanschaf van het Nieuwe Liedboek liggen vandaag en 
volgende week intekenlijsten in de hal. U kunt dit liedboek ook 
bestellen bij Aaltje Blokland – T 484145 – of via 
aaltjeblokland@hotmail.nl 
* Donderdag, 26 maart is er weer een seniorenmiddag. De heer 
D.J. Warnaar (Bodegraven) vertelt over het leven en werk van 
J.S. Bach en de Matthäus Passion. Aanvang 14.30 uur, zaal 
open om 14.00 uur. U bent allen van harte welkom. 

  
 


