
 
Liturgie en nieuws, zondag 10 maart 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Sipke de Boer Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel  
- Voor de dienst: Lied 556: 1, 2 , 3 en 4 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 139: 1 en 2 (staande) 
- Stil gebed, votum en groet 
- Zingen: Psalm 139: 14 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Woord voor onderweg: Lucas 15: 11-32 
-  Zingen: ‘Kom tot de Vader’ (Opw 599) 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=njgoQcg4NSY 
- Kinderen mogen naar voren komen; Alies en Willeke leggen het 
Paasproject uit. 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Lucas 18:18-24 
- Zingen: Lied 843.  
- Verkondiging: Wil je Jezus volgen? 
- Zingen: Lied 912 
- Kinderen komen terug uit kindernevendienst 
- Aandacht voor het Paasproject  en zingen van het Projectlied 
coupletten 1 en 2 met  refrein  
 
Ken je ’t verhaal van de zoon 
die wegliep uit zijn vaders huis? 
Verloren en zonder loon, 
de sleutel zegt hem: ‘welkom thuis!’ 
 

 
refrein: 
Wil jij op weg, met Jezus mee? 
Hij maakt voor ons een zware reis. 
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs: 
de Vader, die ons kiest en redt. 
 
Zie je die steenrijke man? 
Al had hij veel van God geleerd, 
door rijkdom kiest hij verkeerd. 
’t Is een kompas dat helpen kan. 
 
refrein: 
Wil jij op weg, met Jezus mee? 
Hij maakt voor ons een zware reis. 
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs: 
de Vader, die ons kiest en redt.  
 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten:  1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
'Een nieuw begin voor Cubaanse kerken’ (filmpje) 
- Slotlied: ‘Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen’ (staande) (Opw 
334) 
- Zegen, waarna: Lied 415:3 
- Orgelspel 
 
 
 
 



Liturgie voor de avonddienst 
 
- Orgelspel 
- Welkom. 
- Intochtslied: Psalm 111: 1, 2, 6 (staande). 
- Stil gebed, votum en groet 
- Zingen: Een mens te zijn op aarde, Lied 538: 4, waarna we 
gaan zitten 
- Gebed. 
- De Bijbel open: Jacobus 3 
- Zingen: Psalm 51: 5, 6 
- Verkondiging: Uit één bron komt hetzelfde water 
- Zingen: Psalm 68: 9, 12 
- Dankgebed en voorbeden 
- Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b (staande) 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Aan U behoort, o Heer der heren, Lied 978 (staande). 
- Zegen, waarna we zingen: ‘Amen, amen, amen’. 
- Orgelspel 
 
 

Nieuwsbrief 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 
ophalen.  
* ZWO-collecte vandaag: Kerk in Actie helpt kerken, predikanten 
en vrijwilligers te Cuba een nieuw begin te maken na een 
jarenlang sluimerend bestaan en diaconale zorg op te zetten. 
* De 40-dagenkalender is verkrijgbaar voor € 5,00. 
* De catechese is op dinsdag om 20 uur  
* Woensdag is het gebedsdag voor gewas en arbeid, de 
kinderdienst is in de Maranathakerk, aanvang 14.30 uur en de 
avonddienst is hier om 19.30 uur; dan is  
de collecte voor ds. Sampsom, oud-asielzoeker, die samen met 
zijn echtgenote, in Nigeria bezig is met de opbouw van een 
kerkelijke gemeente. 
* Donderdagavond lezen we verder in de brief van Judas, 
aanvang: 20.30 uur. 
* Vanaf 17 maart zijn er weer handgeschilderde eieren voor 2 
euro en met de opbrengst ondersteunen we de diaconale hulp in 
onze zustergemeente in Roemenië. 
 * In maart en april vindt de inzameling plaats voor de 
Voedselbank. Deze zondag worden weer tasjes uitgedeeld na 
afloop van de kerkdienst die volgende week gevuld kunnen 
worden ingeleverd. 
* De collectebonnen kunt u voortaan bestellen bij Didy en Wim 
Spelt in plaats van bij Yvonne van der Ploeg. Zie het komende 
Contact.  
 
 

 
  
 


