
 
Liturgie en nieuws, zondag 24 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  

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

- Inleidende muziek: Psalm 47 met Willem Hendrik Zwart op het 
Hinzs-orgel van de Bovenkerk in Kampen  
https://www.youtube.com/watch?v=o9etPBfrIpQ  
- Welkom  
- Beginwoord en groet  
- Openingslied: Psalm 47 in de Noorderkerk te Den Haag 
https://www.youtube.com/watch?v=nvnQPEbT9qg  
- Gebed  
- De Bijbel open: Efeziërs 2: 4-10  
- Lied: “Heer God, U loven wij” Gemengde koren zingen met 
solist Jacob Schenk dit loflied tijdens Nederland Zingt in de Grote 
Kerk te Gorinchem  

Heer God, U loven wij Heer, U belijden wij 
Vader in eeuwigheid  
zingt ’t gans heelal uw naam  
Aarde en hemel Heer  
zingen uwe naam ter eer 
heel uw schepping door  
eeuwig met ‘t eng'lenkoor  
 
Heilig, heilig,heilig is onze God, de Heer Zebaoth 
 
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol 
hemel en aarde zijn van uw grootheid vol 
Halleluja, halleluja,halleluja, halleluja, Amen”. 

- Thema: “Een plaats in hemelsferen”  
- Muziek: “Abba Vader”, Martin Man inproviseert op het Hinzs-
orgel van de Bovenkerk in Kampen 
https://www.youtube.com/watch?v=-mIPWun3z-U  
- Lied: Psalm 121 van het Psalmproject wordt gezongen in de 
Sint-Petrusbasiliek in Oirschot; het is een opname van Nederland 
Zingt.  
 
Ik sla mijn ogen op en zie, 
de hoge bergen aan.  
Ik sla mijn ogen op en zie,  
de hoge bergen aan.  
Waar komt mijn hulp vandaan,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
 
Mijn wank’le voeten zet Hij vast, 
als ik geen uitkomst zie.  
Mijn wank’le voeten zet Hij vast, 
als ik geen uitkomst zie.  
Waar komt mijn hulp vandaan,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Waar komt mijn hulp vandaan,  
waar komt mijn hulp vandaan? 
 
Mijn hulp is van de Here,  
die alles heeft geschapen.  
Mijn hulp is van de Here,  
die alles heeft geschapen.  
Mijn hulp is van de Here,  



https://www.youtube.com/watch?v=UPDxC6BSA40  

die alles heeft geschapen.  
Mijn hulp is van de Here,  
die alles heeft geschapen,  
die alles heeft geschapen,  
die alles heeft geschapen.  
 
De Heer ziet heel je leven aan,  
iedere dag en nacht.  
De Heer ziet heel je leven aan,  
iedere dag en nacht.  
Houdt Hij voor jou de wacht, 
houdt Hij voor jou de wacht.  
 
Waar komt mijn hulp vandaan,  
mijn hulp is van de Heer. 
Waar komt mijn hulp vandaan,  
mijn hulp is van de Heer.  
Waar komt mijn hulp vandaan,  
mijn hulp is van de Heer.  
 
Waar komt mijn hulp vandaan,  
mijn hulp is van de Heer.  
Waar komt mijn hulp vandaan,  
mijn hulp is van de Heer. 
https://www.youtube.com/watch?v=aUtfUBtXuUE  

- Dankgebed en voorbeden  
- Mededelingen  
- Slotlied: “Ga met God en Hij zal met je zijn”, Lied 416, 
samenzang de slotbijeenkomst van Zingen in de Zomer op Urk 
op woensdag 27 augustus 2014 in de Bethelkerk 
https://www.youtube.com/watch?v=JGmJj99J0V0  

- Zegen  
- Uitleidende muziek “Ere zij aan God de Vader” Martin Mans 
improviseert op het Hinzs-orgel van de Bovenkerk in Kampen 
https://www.youtube.com/watch?v=VfohxaTBXDg  

 

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 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.  
 
* Gezocht: hulpkoster - Onze kerk is op zoek naar een nieuwe 
hulpkoster. Voor Gerrit en Jannie Zeldenrust zit het kosteren er 
op. Na 28 jaar trouwe dienst aan onze gemeente vinden zij het 
welletjes. De leeftijd gaat tellen. Wij zijn als gemeente dankbaar 
voor hun inzet en trouw. Gerrit Zeldenrust blijft nog wel het 
dagelijkse afsluitende rondje doen en het groenonderhoud rond 
de kerk. De hulpkoster vervangt de koster bij afwezigheid voor de 
ondersteuning van de kerkdiensten en het bijhouden van de 
kerk. Daarnaast ondersteunt de hulpkoster rouw- en 
trouwdiensten op doordeweekse dagen. Voor de functie van 
hulpkoster bieden wij een vergoeding. Beschikbaarheid in de 
zomervakantieperiode is een pré. Het hulpkosterschap kan zowel 
individueel worden ingevuld of als echtpaar. Ook het aanstellen 
van meerdere hulpkosters behoort tot de mogelijkheid. Heeft u 
interesse? Kent u iemand die we daar zeker voor moeten 
benaderen? Dan graag reageren naar Ton van Vuren: 06 
51312209 of ton@vvuren.nl.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* 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.  

 

 


