
 
Liturgie en nieuws Gereformeerde (PKN) Kerk Lunteren 

Zondag 9 april 2017 – Palmpasen – zesde zondag van de veertigdagentijd op weg naar Pasen 
  
 
Morgendienst   Avonddienst 
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens-Ritzema 
Organist: Job André 
Kindernevendienst: 
Groep 1 t/m 5 o.l.v. Marjolijn Agterberg en Martine van Beek 
Groep 6 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen 

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens, welkomdienst 
 
Collecten 
1e ZWO, 2e Onderhoudsfonds 
Na afloop van de ochtenddienst: deurcollecte jeugdwerk 

____________________________________________________________ _________________________________________________________ 
- Orgelspel 
- Voor de dienst:lied 556: 1,2,3,4 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 118: 1 (staande)  
- Stil gebed, votum en groet (waarna wij gaan zitten) 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Lied 558: 1, 2 
- Woord voor onderweg: Jesaja 56: 1,2,6-8 
- Met huisband: “Listen to our hearts” 
How do you explain, 
How do you describe, 
A love that goes from east to west, 
And runs as deep as it is wide? 

You know all our hopes 
Lord, you know all our fears 
And words cannot express the love we feel 
But we long for You to hear 

Chorus: 
So listen to our hearts (oh, Lord, please listen) 
Hear our spirits sing (and hear us sing) 
A song of praise that flows (a simple song of praise) 
From those You have redeemed (from those You have redeemed) 
We will use the words we know 

To tell You what an awesome God You are 
But words are not enough 
To tell You of our love 
So listen to our hearts 

Verse 2: 
If words could fall like rain 
From these lips of mine 
And if I had a thousand years 
I would still run out of time 

So if You listen to my heart 
Every beat would say, 
"Thank You for the Life, thank You for the Truth, thank You for the 
Way." 

So listen to our hearts (oh, Lord, please listen) 
Hear our spirits sing (and hear us sing) 
A song of praise that flows (a simple song of praise) 
From those You have redeemed (from those You have redeemed) 
We will use the words we know 
To tell You what an awesome God You are 
But words are not enough 
To tell You of our love 
So listen to our hearts 



- Inleiding op de viering van de Heilige Doop van Fien Elin Floor    
  en Mats Levi van Driesten  
- Gebed  
- Met huisband: Nog voordat je bestond, kende Hij jouw naam   
  (Opwekking 599) 
Nog voordat je bestond kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield gaf hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt gaf hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
 
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed veranderd daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn Eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt (2x) 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt  
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt (2x) 
 
- Doopvragen aan de ouders, Tonny Floor en Anne Beuker en  
  Michel en Irma van Driesten-van Egdom: 
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. Belijden jullie, dat onze kinderen, hoewel ze delen in het 
onvolkomene van de wereld, opgenomen zijn in het heil van 
Christus en daarom gedoopt worden? 

3. Beloven jullie deze dochter en zoon, van wie jullie vader en moeder 
zijn, naar jullie vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen in 
de waarheid van God en hen een voorbeeld van christelijke 
levenswandel te geven? 

 
- Vraag aan de gemeente (staande) 
- Zingen: Lied 348: 1, 3 (de kinderen mogen naar voren komen) 
- Bediening van de Heilige Doop aan Fien Elin Floor en Mats    
  Levi van Driesten  
- Zingen: Lied 348: 9 (staande) 
- Aanbieden van doopkaarsen en doopkaarten 
- Inleiding op thema van de kindernevendienst, waarna de  
  kindernevendienst gaat beginnen. 
- De Bijbel open: Matteüs 21: 1-17 
- Zingen: Psalm 24: 5 
- De Bijbel open: Marcus 15: 16-22 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 550: 1 en 3 
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en met hun  
  palmpaasstokken. Samen zingen we ondertussen: Geroepen  
  205 
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.  
 
- De kinderen komen op podium. Aanbieden geschenk aan de  
  doopouders en aandacht voor het Paasproject met lied 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:  
De tijd staat stil - zo lijkt het echt -  



op Golgotha, maar dit gevecht  
laat zien hoe vrees’lijk Jezus lijdt:  
duistere Godverlatenheid. 
 
- Met huisband: Because He lives I can face tomorrow 
God sent his son 
They called him Jesus 
He came to love 
Heal and forgive 
He lived and died 
To buy my pardon 
An empty grave 
Is there to prove 
My Savior lives 
 
Because he lives 
I can face tomorrow 
Because he lives 
All fear is gone 
Because I know 
He holds the future 
And life is worth the living 
Just because he lives 
 
How sweet to hold 
A newborn baby 
And feel the pride 
And joy he gives 
But greater still 
The calm assurance 
This child can face 
Uncertain days 
Just Because he lives 
 
Because he lives 
I can face tomorrow 
Because he lives 
All fear is gone 
Because I know 

He holds the future 
And life is worth the living 
Just because he lives 
 
And then one day 
I'll cross the river 
I'll fight life's final war with pain 
And then as death 
Gives way to victory 
I'll see the lights 
Of glory and 
I'll know he lives 
 
Because he lives 
I can face tomorrow 
Because he lives 
All fear is gone 
Because I know 
He holds the future 
And life is worth the living 
Just because he lives  
 
- Collecten 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Slotlied: Lied 552 
- Zegen 
- Zingen: Lied 415:3 
- Huisband: At the Cross 
 Oh Lord You've searched me  
 You know my way  
 Even when I fail You  
 I know You love me  
 
 Your holy presence  
 Surrounding me  
 In every season  
 I know You love me  
 I know You love me  
 



 At the cross I bow my knee  
 Where Your blood was shed for me  
 There's no greater love than this  
 You have overcome the grave  
 Your glory fills the highest place  
 What can separate me now  
 
 You go before me  
 You shield my way  
 Your hand upholds me  
 I know You love me  
 
 You tore the veil  
 You made a way  
 When You said that it is done  
 
 And when the earth fades  
 Falls from my eyes  
 And You stand before me  
 I know You love me  
 I know You love me 
 
- Orgelspel 
 

Nieuwsbrief 
- De diaconiecollecte is vandaag voor hulp aan lichamelijk 

gehandicapten in Myanmar, die daar nauwelijks toegang hebben 
tot onderwijs, zorg en werk. 

- 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: Delen in  verwachting. 

- Deze week is het de stille week: maandag, dinsdag en woensdag 
zijn om 19.30 uur korte diensten in de Molukse kerk door 
gemeenteleden geleid; donderdag is er avondmaal in deze kerk, 
samen met de drie samenwerkende gemeenten. 

- Op Goede vrijdag begint de dienst om 19.30 uur. Het is de tweede 
dienst van het Passie drieluik met de WelcomeSingers. Thema op 
Goede Vrijdag is: Delen in verwondering. 

- Zondag is het Pasen. Om 10.00 uur begint de Paasmorgendienst 
met KNA-ensemble. 

- Zondagavond is er een welkomdienst: de derde van het Passie 
drieluik.  Weer met de WelcomeSingers, aanvang: 19.00 uur; 
thema: Delen in vreugde.  

- De Paascollecte op 16 april is bestemd voor noodhulp in de door 
honger getroffen gebieden in Afrika. Kerk in Actie, onderdeel van 
giro 555, roept u op gul te geven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


