
 

Liturgie en nieuws, zondag 21 juni 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 
 
 
    

Morgendienst    

Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens    
Collecten: 1.Kerk; 2. Onderhoudsfonds   
    
Orde van dienst 
- Voor de dienst: Bewerking van Psalm 105 van Klaas-Jan Mulder, 

gespeeld door Kees Verhoek in de Grote Kerk te Tholen 
https://www.youtube.com/watch?v=1zUunpSUs1Y 

- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 105: 1,2,3 een opname uit De Fontein, Nijkerk  

https://www.youtube.com/watch?v=eDw2akZ5ugM 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Stil, mijn ziel, wees stil, Opwekking 717 

https://youtu.be/_hlbUqf8VIg 
Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang, 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds, Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 
 
Refrein: God, U bent mijn God en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. Vredevorst, vernieuw, 
een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen. 
 
Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af, 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op hem en hef je schild, 
tegen de pijlen van verleiding.  Refrein 
 
Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los, 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht, 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.  
 
Refrein (2x) 
Ik rust in U alleen.  

- Woord voor onderweg: Leviticus 19: 1-4, 9-18 
- Zingen: Lied 283, “In de veelheid van geluiden”, de 

WelcomeSingers 

  - Gebed om de Heilige Geest 
- Kindermoment door Edith de Rooij  
- Lied: “Uw Woord is een lamp voor mij voet.”, door kinderen van 

groep 5 van de Bron met juf Marja Liefting 
- De Bijbel open: Romeinen 8:  26-30 
- Zingen: Psalm 103: 5, 7 met een opname van Nederland Zingt in 

de Jacobikerk te Utrecht. 
https://www.youtube.com/watch?v=QoJ7_imaCSQ 

- Verkondiging: De Geest helpt… 
- Meditatieve muziek: “Zegen ons Algoede”,  met Tamara Voskuil, 

fluit, Geeske Telgen, fluit en Peter Clarke aan de vleugel, een 
opname van zaterdag 13 juni in onze kerk. 

- Zingen: “Samen in de naam van Jezus”, door de WelcomeSingers 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Slotlied: Lied 315 “Heb dank o God van alle leven”, een opname 

van Nederland Zingt inde Westerkerk te Amsterdam. 
https://www.youtube.com/watch?v=ba5LIFx2MlE 

- Zegen. 
- Uitleidende orgelmuziek:  “Daar juicht een toon” in een bewerking 

van  Jan Zwart en gespeeld door Klaas-Jan Mulder op het Hinzs-
orgel  van de Bovenkerk te Kampen 
https://www.youtube.com/watch?v=z3_zg5kX_Yo (vanaf  0.08) 

 

Nieuwsbrief 
− Vanaf vandaag proberen we met maximaal 30 kerkgangers de 

kerkdiensten weer op te starten. Vanaf juli is er een maximum van 
ca. 76 kerkgangers mogelijk. Op 5 juli is het overstapdienst. 
Vooralsnog is er tot september geen avonddienst.  De zondagse 
dienst is mee te beleven via www.kerkdienstgemist.nl.  

− Gerrit en Janny Zeldenrust stoppen met het hulpkosteren. Vanaf 1 
juli zijn Harry en Aafke van Ramshorst de vaste vervangers in de 
diensten bij afwezigheid van Anne en Ria. Harry en Aafke worden 
deze maanden ingewijd in de kneepjes van het vak, zodat ze klaar 
staan als Anne en Ria Hazenberg deze zomer op vakantie gaan. 
*Wie financieel in de knel komt door de coronacrisis kan zich 
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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 ook nog op de zaterdagen in de maand 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.   

 

 

 
 


