
 
 
Liturgie voor de morgendienst  
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Grote God, wij loven U, Lied 413 
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm 84: 1,1,6 (staande) 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
Het huis waar Gij uw naam en eer 
Hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
Te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
Dan dat het juichend U ontmoet 
Die leven zijt en leven doet. 
 
(LXXXIV Zsoltár – Hongaarse tekst van Psalm 84: 1) 
Oh, seregek nagy Istene! 
Mily kedves gyönyörűsége 
A te szerelmes hejlékidnak! 
Az én lelkem fohászkodik, 
Tornácodba kívánkozik: 
Oh, Istene a magasságnak! 
Áhítozik testem, lelkem 
Hozzád, élő jó Istenem! 
 
Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 

zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
- Stil gebed, Votum en Groet. 
- Zingen: Klein Gloria, Lied 195 (waarna we gaan zitten). 
- Gebed  
- Zingen: Lied 103e (alleen Engelse tekst, 3x) 
- Woord van geloof: Efeziërs 4: 7-16 
- Zingen: Samen in de naam van Jezus (Ev. liedboek, 218) 
1. Samen in de naam van Jezus, 
   heffen wij een loflied aan. 
   Want de Geest spreekt alle talen 
   en doet ons elkaar verstaan. 
   Samen bidden, samen zoeken, 
   naar het plan van onze Heer. 
   Samen zingen en getuigen, 
   samen leven tot Zijn eer. 
 
2. Heel de wereld moet het weten 
   dat God niet veranderd is. 
   En Zijn liefde als een lichtstraal 
   doordringt in de duisternis. 
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Morgendienst  
Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:  
groep 1 t/m 5 Joyce van Leeuwen 
groep 6 t/m 8 Willemijn Doornbos  

Welkomdienst  
Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Margret Spelt 
  
Collecten: 1e: Kerk 
 2e: Onderhoudsfonds 
 



   't Werk van God is niet te keren 
   omdat Hij erover waakt, 
   en de Geest doorbreekt de grenzen 
   die door mensen zijn gemaakt. 
 
3. Prijst de Heer, de weg is open 
   naar de Vader, naar elkaar. 
   Jezus Christus, Triomfator, 
   mijn Verlosser, Middelaar. 
   Vader, met geheven handen 
   breng ik U mijn dank en eer. 
   't Is de Geest die mij doet zeggen: 
   Jezus Christus is de Heer! 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Zingen: Lied 672: 2  
-  Inleiding op de Bijbellezing: 
https://www.youtube.com/watch?v=BQ2pV1yC8a4 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst.  
- De Bijbel open: Handelingen 3: 1-10 
- Zingen: ‘Rond het licht dat leven doet’, Lied 287: 1,2,5 

- Verkondiging 
- Zingen: Psalm 72: 4,7 
- Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug. 
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
- Collecten 
- Slotlied: ‘Vervuld van uw zegen’, Lied 425 
- Zegen, warn 
a wij zingen Lied 415: 3 (staande). 

- Orgelspel 
-  
- Nieuwsbrief 

• Vanavond is er een welkomdienst met als thema ‘mededeelzaam’;   
de WelcomeSingers zijn er ook. 
• Volgende week zondag is in de morgendienst de overstapdienst 
met kinderen van groep 8. 
• ’s Avonds is er dan een gezamenlijke jeugddienst met als thema: 
‘Sterk en dapper’. De band Heart of Unity is er ook. Ds. Ria Scheltens-
Ritzema heeft de leiding. Jongeren worden zondagmiddag 2 juli vanaf 
15.30 uur bij de kerk verwacht. 

 
 


