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

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. F.D. Meijnhardt (Leersum) Voorganger: ds. J. Alma (Veenendaal) 
Organist: Johan Hulshof Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marjolijn Agterberg Collecten: 1e: Diaconie (in overleg met ZWO) 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Marjolijn van de Haar  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Het lied voor aanvang van de dienst: ‘Vrede voor jou’ 
(melodie: ‘Komt nu met zang’, Liedboek: Gezang 865) 
 
1. Vrede voor jou, hierheen gekomen,    

zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 
die ons weer leven doet. 

 
2. God van de mens, God van ons allen, 

die naar zijn beeld ons heeft gemaakt: 
donker en blank, manlijk en vrouwelijk,  
ieder op eigen wijs geaard, 
Hij heet je welkom, jij mag er zijn,  
wij, samen voor de Heer 
hier zingend tot zijn eer! 
 

- Woord van welkom en drempelgebed 
Vg.:  O God, zie naar ons om 

en wees ons genadig, 
 opdat wij kind aan huis zijn bij U 
 en in uw liefde wonen. Amen. 
 
- Intochtslied:  Psalm 17: 1 en 3 
- Stilte, votum en groet (staande) 

 
Vg.: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gm: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Vg.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Gm: en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. 
 
Vg.:  De Heer zij met u. 
Gm: Ook met u zij de Heer. 
 
- Zingen: Klein Gloria 
 
- Kyriëgebed 
Vg: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen  
      voor de nood van deze wereld  
      en vervolgens zijn Naam prijzen  
      want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 
- Gebed, 3x onderbroken door het gezongen Kyrië van  Gezang  
301 a 
- Lezing Eerste Testament: Genesis 22: ‘De binding van Izaäk’ 
- Lied: Gezang 322 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- Lezing Tweede Testament: Hebreeën 11: 17 -19 
- Acclamatie: Gezang 339a 
- Verkondiging: De confrontatie met een verbijsterend verhaal 
- Lied: Gezang 803: 1, 2, 3 en 6 
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst met als 
projectthema: “De nieuwe Schepping – een bemoediging 
onderweg” We zingen het projectlied op de melodie van “De  



Heer is waarlijk opgestaan”. 
 
De nieuwe schepping komt dichtbij,  
Jezus maakt het waar. 
Op weg naar Jeruzalem 
klinkt bemoedigend Gods stem: 
Dit is mijn Zoon. Ik houd van Hem, 
luister naar zijn stem. 
Zo krijgt Jezus moed en kracht 
voor het lijden dat hem wacht. 
De nieuwe schepping komt dicht bij. 
Jezus maakt het waar. 
 
- Gebeden – stil gebed – ‘Onze Vader’ (gezamenlijk gebeden) 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied (staande): Gezang 574 
- Zegen (met 3x gezongen ‘amen’) 
 
 

Liturgie voor de avonddienst 
 
- Orgelspel 
-Welkom en mededelingen 
- Zingen: Lied 273 : 1, 2 en 3 
- Stil gebed 
- Votum en Groet 
- Zingen: Lied 273 : 4 
- Gebed 
- Lezing van Psalm 27 
- Zingen: Lied 864 : 4 en 5 
- Lezing van Openbaring 21 : 1 – 7 
- Zingen: Lied 513 
- Verkondiging 

Tekst – Daniël 6 : 11 
Hij had open vensters naar Jeruzalem 

 
- Zingen: Lied 536 
- Geloofsbelijdenis 
- Zingen: Psalm 89 : 5 en 6 
- Gebeden 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Zingen: Lied 968 : 1 en 5 
- Zegen (beantwoord met gezongen Amen) 
- Orgelspel 
 
Nieuwsbrief 
* De ZWO/Diaconie collecte is voor TEAR, een christelijke 
ontwikkelingsorganisatie die mensen helpt zelf op te staan uit 
armoede en onrecht. Zij biedt wereldwijd hulp via lokale 
organisaties en kerken.  
* Volgende week zondag hopen we de Heilige Doop te vieren 
van Noud Bos, Lev Veldhuizen, Tess Hendriksen en Jasmijn-
Benthe Veldhuizen. 
* De biddag voor gewas en arbeid is op 14 maart (anders dan in 
Contact staat). 
* Op donderdag 8 maart begint het leerhuis: Open huis bij de 
Galaten. 

  
 


