
 
Liturgie en nieuws, zondag 12 mei 2019, Gereformeerde Kerk (PKN)Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Jeugddienst (gezamenlijk met Maranathakerk) 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. Gerald Troost 
Organist: Henk Hopman Organist: -- 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Sylvia van Hunnik Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Samenzang: Heilige God, geprezen zij uw komst, Lied 870. 
- Welkom 
- Aanvangspsalm: Psalm 93 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Lied 195 (waarna we gaan zitten) 
- Gebed 
- Zingen: Heer, U doorgrondt en kent mij  (Opwekking 518) 
 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan. 
En U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend. 
En waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
 
Refrein:  
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.  
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Elke dag! 
 
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 

 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent. 
En wat er ook gebeuren zal,  
dat U steeds bij mij bent.    Refrein 
 
- Woord van geloof: Hebreeën 10: 19-24  
- Zingen: Ik zal er zijn (van Sela) 
 
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
Refrein:  
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 



4. O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
Refrein: 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Zingen: 'Abba Vader' (Opwekking 136). 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen 
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d’ uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 
 
- Kinderen gaan naar de nevendienst onder orgelspel 
- De Bijbel open: Lucas 24:36-49 
- Zingen: Zing nu de Heer! Hij zag ons aan, Lied 643: 1, 2, 6, 7, 9 
- Preek: ‘Er staat geschreven en er is geschied’ 
- Zingen: Loof de koning, heel mijn wezen, Lied 103c: 1, 2, 3 
- Kinderen komen terug van de nevendienst 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Psalm 150 (staande)  
- Zegen, waarna we zingen: Amen, amen amen!, lied 415: 3 
- Orgelspel 

Nieuwsbrief 
* Aan de deur is weer een collecte voor de jeugd 
* Vanavond is er een gezamenlijke jeugddienst met Gerald 
Troost 
 
 
 
 

  
 


