
 
Liturgie en nieuws, zondag 19 maart 2017, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Gezamenlijke jeugddienst 
Voorganger: ds. P.J. Moet (Velp) Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema 
Organist: Johan Hulshof Organist:  
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Lied voor aanvang van de dienst: 283 
- Welkom 
Zingen: Intochtslied 612 
Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria 
Gebed van verootmoediging 
Zingen: Lied 942 
Woord van genadeverkondiging 
Zingen: Lied 310 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Schriftlezing uit: Johannes 4: 5-30 
Zingen: Psalm 23: 1 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
Verkondiging. 
Zingen: Psalm 139: 1, 2, 3, 4,14 
De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
- Aandacht voor het project ‘Het moment dat alles verandert’, 
waarin vandaag het thema is: ‘Het is bijna tijd’; we zingen (op de 
melodie van psalm 134): 
refrein:  
Wij 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:  
Luister, nu is het bijna tijd.  
Jezus gaat naar Getsemane.  

 
Hij bidt en voert een zware strijd,  
geen enk’le leerling waakte mee.  
 
Dankzegging, voorbeden en  gezamenlijk gebeden “Onze Vader” 
Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
Slotlied: 416 
Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 
 
Nieuwsbrief 
* ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK EDE! Tot eind april kunt u 
producten blijven doneren in de daarvoor bestemde kratten in de 
hal. Alvast bedankt namens de diaconie.  
* Roemenië/eieren. Na de kerkdienst zijn er in de hal van de kerk 
weer prachtig beschilderde eieren uit Roemenië te koop. U 
steunt hiermee onze zustergemeenten aldaar. Hartelijk dank. 
*  Collecte Diaconie/ZWO. De Christelijke organisatie Bethania 
voorziet alleenstaande ouderen in Moldavië in de dorpen 
Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. 
* Hongersnood in Afrika en Jemen. In verschillende delen van de 
wereld worden miljoenen mensenlevens bedreigd door een 
gebrek aan voedsel. Deze week is een bedrag van €250,00 
overgemaakt naar samenwerkende hulporganisaties 
(w.o.Dorcas). De Paascollecte zal ook voor dit doel bestemd zijn. 

 


