
 
Liturgie en nieuws, zondag 5 maart 2017,  Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst m.m.v. Gospelkoor “Together” 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema 
Organist: Sipke de Boer Organist: Henk Hopman 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Willemijn Doornbos Collecten: 1e: ZWO 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Willeke Meppelder  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst:  Ik wil mij gaan vertroosten, Lied 562  
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 31: 1, 3, 4 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen:Lied 547:1, 2, waarna we gaan zitten 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen:  Psalm 22: 1, 3 
- Woord van geloof: Jesaja 53: 1-8a 
- Zingen: Jezus, leven  van ons leven , Lied 575 : 1, 6 
- Gebed bij de opening van de Bijbel 
- Zingen: Liefde is kostbaar  
(melodie: “Als je geen liefde hebt voor elkaar”,  ‘Alles wordt 
nieuw’ III,19,) 
 
Liefde is kostbaar, echt niet goedkoop, 
hoog is de prijs, weg te geven. 
Jezus bad tot Zijn Vader en bood 
vol overtuiging Zijn leven. 
 
refrein:  
Jezus is liefde, in overvloed, 
gaf Zijn leven op Golgotha. 
Hij maakte alles voor ons weer goed, 
dus vertrouw Hem en volg Hem na. 
 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
- De Bijbel open: Marcus 14:1-11 

 
- Zingen: Lied 558: 1, 3, 4 
- Verkondiging: Ontroerende eerbied 
- Zingen: Lied 578 
- De kinderen komen terug uit de nevendienst 
- Aandacht voor het project ‘Het moment dat alles verandert’, 
waarin vandaag het thema is: ’Precies op tijd’ 
- Zingen: We zijn op weg naar het moment (op de melodie van 
psalm 134): 
 
Refrein: 
We zijn op weg naar het moment  
dat alles anders is voorgoed,  
want Jezus die ons falen kent,  
Hij sterft voor ons, maakt alles goed 
 
Couplet:  
Precies op tijd is er een vrouw  
die dure olie bij zich heeft.  
Nu kan het nog, haar blijk van trouw,  
voordat de Heer zijn leven geeft. 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten : 1e ZWO, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 578: 1, 2, 5, 6 
- Zegen 
- Zingen: Amen, amen, amen, Lied 415: 3 
- Orgelspel 
 



Liturgie voor de avonddienst 
 

 

- Orgelspel 
- Welkom 
- Samenzang: Samen in de naam van Jezus  (Ev. liedboek, 218) 
Staande 
1. Samen in de naam van Jezus, 
   heffen wij een loflied aan. 
   Want de Geest spreekt alle talen 
   en doet ons elkaar verstaan. 
   Samen bidden, samen zoeken, 
   naar het plan van onze Heer. 
   Samen zingen en getuigen, 
   samen leven tot Zijn eer. 
 
2. Heel de wereld moet het weten 
   dat God niet veranderd is. 
   En Zijn liefde als een lichtstraal 
   doordringt in de duisternis. 
   't Werk van God is niet te keren 
   omdat Hij erover waakt, 
   en de Geest doorbreekt de grenzen 
   die door mensen zijn gemaakt. 
 
3. Prijst de Heer, de weg is open 
   naar de Vader, naar elkaar. 
   Jezus Christus, Triomfator, 
   mijn Verlosser, Middelaar. 
   Vader, met geheven handen 
   breng ik U mijn dank en eer. 
   't Is de Geest die mij doet zeggen: 
   Jezus Christus is de Heer! 
 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Gebed 
- When love comes to town (Together) 
- Halverwege - als intermezzo in "When love comes to town": 
Lied 391 (Hij ging van stad tot stad.) 
- When love comes to town (Together) 
- Gebed 

- Collecte: 1e ZWO, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 416 (Staande) 
- Zegen 
-Orgelspel 
 
Nieuwsbrief 
* De collecte van vandaag is bestemd voor de Rudolphstichting, 
een vereniging van diaconieën van de Protestantse Kerk. Zij 
ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in 
Jeugddorp De Glind en in de rest van Nederland voor kinderen 
die niet meer thuis kunnen wonen. 
* Vanavond is er een speciale concertdienst met ‘Together’ met 
het muziekstuk 'When love comes to town'. 
* Volgende week is er ‘s avonds een welkomdienst met de 
WelcomeSingers. Het thema is: Kies dan het leven 
* Dinsdag is de catechese: 19.00 – 20.00 uur ’s avonds.  
* Dinsdag is de belijdeniscatechese, aanvang: 20.15 uur 
* Woensdag is het Biddag voor gewas en arbeid; ‘s middags is 
de gez. Kinderbiddag dienst om 14.30 uur in de Maranathakerk 
met als thema “God hoort” en s’ avonds de gez. dienst om 19.30 
uur in deze kerk. 

 


