
 
Liturgie en nieuws, donderdag 10 mei 2018 om 9.30 uur Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

Hemelvaart  
    
Morgendienst  Avonddienst n.v.t. 
Voorganger: ds. J. Hansum Voorganger: n.v.t. 
Organist: Sipke de Boer Organist: n.v.t. 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. n.v.t. Collecten: 1e: ZWO 
groep 6 t/m 8 o.l.v. n.v.t.  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Welkom en mededelingen 
- ZingenHemelhoog 211: 1, 2, 3 (melodie psalm 21) 
 
De dag van onze Vorst brak aan. 
Zie, Gods gezalfde Koning 
gaat tot zijn hemelwoning. 
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan, 
omstraald van morgenlicht, 
voor 's Vaders aangezicht. 
 
Hij heeft, van dood en graf ontdaan, 
het leven weergenomen. 
Nu is zijn uur gekomen. 
Gods paradijs zal opengaan 
en heel de hemel wijd 
weerkaatst zijn heerlijkheid. 
 
De Vader stelt Hem in de troon 
als Christus en als Here, 
bekleed met macht en ere. 
De heerschappij is aan de Zoon, 
wiens goddelijk geweld 
de laatste vijand velt. 
 
- Stil gebed bemoediging en groet 
- Zingen: Hemelhoog 211: 4, 5 (melodie psalm 21) 
 

 
Wie kan zijn hoog en heilig recht 
ter wereld ooit verbreken! 
Wie zal Hem tegenspreken 
die voor zijn kerk en pleit beslecht 
en haar na strijd en kruis 
voert in het vaderhuis. 
 
O, Heer, die onze Koning zijt, 
laat niets uw rijk verhindren, 
en open voor uw kindren 
de poorten van uw woning wijd. 
Laat, met uw feestkleed aan, 
ons tot uw bruiloft gaan. 
 
- Gebed 
- Schriftlezing: Matteüs 28: 16-20  
- Zingen: Hemelhoog 216  
 
Kroon Hem met gouden kroon,   
het Lam op Zijnen troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al, 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
 
En prijs Hem in all’ eeuwigheên, 
die ’t heil voor u verwierf. 
Kroon Hem, der liefde Heer, 
aanschouw Hem hoe Hij leed. 



Zijn wonden tonen ’t gans heelal, 
wat Hij voor ’t mensdom deed. 
De eng’len aan Gods troon, 
all’ overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer, 
voor zulke wondermacht. 
 
Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal, 
van pool tot pool,van zee tot zee, 
’t klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt  
en vrede heerst alom, 
wordt d’aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom 
 
- Verkondiging  
- Graag tijdens de  verkondiging de volgende afbeelding 
projecteren (link apart in mail) 
- Met daarop als thema: ‘Ga dus op weg..’ (Mt.28, 19) 
- Muzikale meditatie bij orgelspel 
- Antwoordlied: Gezang 231 uit LvK 1973 Wij knielen voor uw 
zetel neer 
- Gebeden 
- Collecten: 1e ZWO, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 315 
- Zending en zegen 
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