
 
Liturgie en nieuws, zondag 17 mei 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

 
 
    

Morgendienst Meditatief moment Avonddienst Vervalt 

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: n.v.t. 
Organist: n.v.t. Organist: n.v.t. 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. n.v.t. Collecten: 1e: Kerk – extra Diaconie (H.A.) 

groep 6 t/m 8 o.l.v. n.v.t.  2e: Onderhoudsfonds 
    
Liturgie voor het meditatief moment 

 - Inleidende muziek: “Heer, wijs mij uw weg” met Wim Magré op 
het orgel, Wilbert Magré op de piano, Arjan en Edith Post, 
trompet https://www.youtube.com/watch?v=9Ca4FPtVTyY (0:00 - 
2:20)  
- Welkom  
- Beginwoord en groet  
- Openingslied: Psalm 108: 1, 2 in een opname van Nederland 
Zingt https://www.youtube.com/watch?v=NkZN3GDAP4U (7:03- 
10:25) 
- Gebed  
- De WelcomeSingers: Wij blijven geloven (Welkomdienst 8 
maart 2020, vanaf 2:23)  
 
Wij blijven geloven dat onder miljoenen, 
de Heer van de schepping een plan met ons heeft, 
waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen 
en dat aan elk leven betekenis geeft.  
 
En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden, 
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,  
nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden, 
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 
 
En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven, 
ook nu in een wereld van steen en metaal  
om buiten onszelf voor de ander te leven: 
ons kleine begin van zijn groot ideaal.  
 

 

Dat werk'lijkheid wordt als het oog van de volken 
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt. 
En 't morgenrood rijst, dat zijn komst met de wolken 
verkondigt in duizenden kleuren van licht.  

- Alies Hendriksen vertelt een verhaal voor de kinderen  
- De Bijbel open: Lucas 24: 46-52  
- Sela - Aan Uw tafel 
https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI&list= 
PLGRc85zHM7E6pR1Zkds2NKc2m7n1Jbz0b  
- Thema: “Terwijl Hij hen zegende” 
- Muziek: “Vrede Van God”; Wilbert Magré op de vleugel en Wim 
Magré op het orgel, Erica Vogel, dwarsfluit 
https://www.youtube.com/watch?v=_xoZpczdzE4 
- Lied “Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning” Holland Boys Choir en 
samenzang in de Sint Jans Kathedraal in Den Bosch met Martin 
Mans aan het orgel 
 
Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning, 
breng uw schatting aan Zijn voet, 
die mij door Zijn gunstbetoning, 
heil, vergeving smaken doet.  
Halleluja, halleluja, 
prijs de Koning, 't eeuwig goed.  
 
Prijs Hem, die in bange tijden 
onze vaad'ren uitkomst gaf!  

https://www.youtube.com/watch?v=NkZN3GDAP4U
https://www.youtube.com/watch?v=_xoZpczdzE4


Prijs Hem, die ook ons wil leiden, 
snel tot hulp en traag tot straf!  
Halleluja, halleluja,  
d' eeuwen door tot steun en staf!  

Eng'len, helpt ons Hem ’t aanbidden, 
gij, die ziet Zijn aangezicht.  
Zonnen, sterren, buigt te midden, 
van al 't schepsel in het licht.  
Halleluja, halleluja, Hem, genadig in 't gericht. 
https://www.youtube.com/watch?v=PsmR4zk4lr8  

- Dankgebed en voorbeden 
- Mededelingen  
- Slotlied: “God is getrouw”, Gezang 304, Liedboek voor de 
kerken, Nederland zingt in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk, 
Breda https://www.youtube.com/watch?v=pvxqfW59Scc 

 - Zegen  
- Uitleidende muziek “Heer, U bent mijn leven” · Wilbert Magré, 
piano, Wim Magré , orgel, Carina Bossenbroek, panfluit. 
https://www.youtube.com/watch?v=9IHP6HFhJYM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

* Voorlopig zijn er geen kerkdiensten, die toegankelijk zijn voor 
bezoekers. Mogelijk komt er nog voor Pinksteren beeld naast het 
geluid. Misschien kunnen we vanaf 5 juli zondags weer twee 
diensten houden met maximaal 100 kerkgangers. Tot nadere 
aankondiging is in mei en juni is op zondagmorgen om 10:00 uur 
een meditatief moment te beluisteren via 
www.kerkdienstgemist.nl. Tot Pinksteren is er op de 
woensdagavonden in de maand mei ook vanaf 19.00 uur een 
meditatief moment met een kortere liturgie. *Wie financieel in de 
knel komt door de coronacrisis kan zich wenden tot de diakenen.  

* Nu velen via Kerkdienst gemist de diensten meebeleven kunt u 
met de collecte meedoen via een bankoverschrijving of via de 
Givt-collecteapp. U kunt ook uw gave overmaken naar 
NL54RABO 0337 5123 29 (Kerk) en NL30RABO 0337 5573 81 
(Diaconie). De banknummers staan in Contact. Bij voorbaat 
hartelijk dank.  

* De diaconie verzamelt op de zaterdagen in de maanden mei en 
juni van 10.00 tot 11.30 uur bij de kerk levensmiddelen voor de 
voedselbank. U kunt brengen: rijst en pasta producten, sauzen, 
groenteconserven, broodbeleg (houdbaar), houdbare soepen, 
droog of nat, koffie/koffiemelk ook zeep, shampoo, wasmiddel en 
tandpasta zijn welkom. Mogen we weer op uw bijdrage rekenen? 
U kunt ook een gift aan de Voedselbank geven door een bedrag 
over te maken op de bankrekening van de Diaconie nr. 
NL30RABO0337557381, o.v.v. Voedselbank. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pvxqfW59Scc
https://www.youtube.com/watch?v=9IHP6HFhJYM

