
 
Liturgie en nieuws, zondag 29 maart 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Welkomdienst 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema 
Organist: Margret Spelt Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Liseon Noorlander Collecten: 1e: ZWO 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Wilma van Garderen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst: Ik wil mij gaan vertroosten, lied 562 (NLB; van 
Jaap Zijlstra) 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 118:1 (staande)  
 
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,  
zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Dit zij het lied der priesterkoren;  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
- Stil gebed, Votum en groet 
 
- Zingen: Geroepen 205, waarna gemeente gaat zitten. 
Gezegend Hij die komt, die komt in de naam des Heren 
Gezegend Hij die komt, die komt in de naam van God 
Hosanna, de Zoon van David (3x)  
Gezegend Hij die komt.  
 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen ‘k Stel mijn vertrouwen (3 x in canon, Geroepen 187) 
 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 

 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij  
 
- Woord voor onderweg: Filippenzen 2: 5-11 
- Zingen: Jezus, om uw lijden groot, lied 558: 1,2 (NLB) = Gezang 
178: 1, 2 
- De kindernevendienst begint 
- De Bijbel open: Johannes 12: 12-21 
- Zingen: Verheug u, gij dochter van Sion, lied 550 (NLB) = 
Gezang 42 
- Verkondiging: de weg van de graankorrel 
- Zingen: Psalm 24: 3, 4, 5  
- De kinderen komen terug uit de knd in een feestelijke optocht 
door de kerk met de palmpaasstokken, waarbij we met elkaar 
zingen enkele malen: 
 
Gezegend Hij die komt, die komt in de naam des Heren 
Gezegend Hij die komt, die komt in de naam van God 
Hosanna, de Zoon van David (3x)  
Gezegend Hij die komt.  
 
- Als alle kinderen bij het podium zijn, zingen we het 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: 
Soms is je leven somber  
en heb je groot verdriet. 
Als Jezus komt, dan komt er licht,  
want God vergeet je niet. (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, met filmpje ZWO  1e: ZWO  2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied Gezang 173 (staande)  
- Zegen 
- Zingen: Gezang 456: 3  
- Orgelspel 
 
 
Nieuwsbrief 
* Vandaag is de laatste dag dat u via de intekenlijsten in de hal 
het Nieuwe Liedboek kunt bestellen. Na vandaag kunt u het nog 
tot 3 april bestellen bij Aaltje Blokland (T 484145) of via 
aaltjeblokland@hotmail.nl 
* Vanavond is er een welkomdienst met medewerking van de 
WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt. Het is het begin van een 
Passie drieluik met als thema: Opgang naar Jeruzalem. Thema 
van deze dienst: Vieren. 
* Deze week is het de stille week en maandag, dinsdag en 
woensdag zijn om 19.30 uur korte diensten in de Molukse kerk 
door gemeenteleden; donderdag is er avondmaal in deze kerk, 
samen met de drie samenwerkende gemeenten. 

* Op vrijdag is het Goede vrijdag, aanvang van de kerkdienst: 
19.30 uur. 
Tweede dienst van het Passie drieluik met de WelcomeSingers. 
Thema van het drieluik is: Opgang naar Jeruzalem; thema op 
Goede Vrijdag is: eenzaamheid 
* Zondag is het Pasen. Om 10 uur begint de Paasmorgendienst 
met KNA-ensemble; er is dan ook openbare geloofsbelijdenis. 
* Zondagavond is er een welkomdienst: de derde van het Passie 
drieluik.  Weer met de WelcomeSingers, aanvang: 19.00 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. 
 
 

  
 


