
 
Liturgie en nieuws, zondag 25 maart 2018, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Gezamenlijke jeugddienst 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema 
Organist: Job André Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Annelies Egbertsen, Sabine Munters Collecten: 1e: ZWO/Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Lied 756  
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangspsalm: Psalm 24: 1, 4, 5 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Lied 556: 1, 5 (waarna we gaan zitten) 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Woord voor onderweg: Exodus 20: 1-17 
- Zingen: Psalm 119: 30, 31 
- Gebed bij de opening van Gods Woord 
Zingen: Gezegend Hij die komt, 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 gaan naar de nevendienst 
- De Bijbel open: Johannes 12: 12-19 
- Zingen: Lied 558: 1, 2, 6, 7 
- Preek: Als een koning 
- Zingen: Psalm 118: 7, 8, 10 
- Kinderen komen terug van de nevendienst met 
Palmpasenstokken en allen zingen: Gezegend Hij die komt, 
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.  
 
- We zingen het projectlied op de melodie van “De Heer is 
waarlijk opgestaan”. 
 
De nieuwe schepping komt dichtbij.  
Jezus maakt het waar. 
Nee, Hij rijdt niet op een paard, 
Koning, die ons leven spaart. 
Hij heeft een ezel, heel gewoon, 
dienaar, zonder kroon. 
Stervend zal Hij winnaar zijn 
in Gods Rijk voor groot en klein. 
De nieuwe schepping komt dichtbij.  
Jezus maakt het waar. 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten: 1e ZWO/Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 578: 1, 2, 3, 6 (staande) 
- Zegen, waarna: Lied 415: 3 
- Orgelspel 
 
 



Nieuwsbrief 
* Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van 
moeders in Oeganda zwaar. Mothers’ Union, het vrouwen 
netwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hierin verandering brengen. 
* Na de dienst kunt u prachtig beschilderde eieren uit Roemenië 
kopen. U steunt hiermee onze zustergemeenten aldaar. Hartelijk 
dank alvast. 
* Vanavond is er een gezamenlijke jeugddienst in onze kerk.  
* Maandag, dinsdag en woensdag zijn er korte gezamenlijke 
diensten van de Stille Week in de Molukse kerk, aanvang: 19.30 
uur 
* Donderdag is de gezamenlijke dienst in onze kerk met viering 
van het heilig avondmaal in de kring; aanvang: 19.30 uur. 
* Vrijdag is het Goede Vrijdag, de WelcomeSingers werken mee; 
aanvang: 19.30 uur`. 
* Op Paasmorgen is er extra muziek van een ensemble van 
KNA. 
* Op Paasavond is er een welkomdienst met de 
WelcomeSingers. 
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