
 
Liturgie en nieuws, zondag 17 mei 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Gezamenlijke jeugddienst in de 

Maranathakerk 
Voorganger: dr. Wilken Veen (Amersfoort) Spreker: Jeline de Raad  
Organist: Margret Spelt Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Nicolette Schut  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Lied voor aanvang van de dienst: Lied 650  
- Welkom 
- Intochtslied: 27:1 en 7) 
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria 
- Gebed van verootmoediging 
- Zingen: 299b (alleen het kyrie-gedeelte!) 
 
  Heer, ontferm u, Heer ontferm u 
  Christus, ontferm u, Christus ontferm u, 
  Heer, ontferm u, Heer ontferm u.  
 
- Woord van genadeverkondiging 
- Zingen: Lied 302a 
- Lezing van de wet : Deuteronomium 6: 5-6 
- Zingen: Lied 320 : 1 
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
- Eerste schriftlezing uit: Exodus 19: 1-11 
- Zingen: Lied 666  
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- Tweede schriftlezing uit: Johannes 17: 14-26 (vertaling Jan 
Nieuwenhuis) 
 
14 Ik heb hun Uw woord gegeven, 

en de wereld heeft hen gehaat, 
omdat zij niet van de wereld zijn 
zoals ik niet van de wereld ben 

 
15 Ik vraag niet 

dat Gij hen uit de wereld wegneemt, 
maar dat Gij hen bewaart voor de boze. 

16 Zij zijn niet van de wereld, 
zoals ik niet van de wereld ben. 

17 Heilig hen in de waarheid; 
Uw woord is waarheid. 

18 Zoals Gij mij gezonden hebt in de wereld, 
zo zend ik hen in de wereld; 

19 en vanwege hen heilig ik mijzelf, 
opdat ook zij in waarheid geheiligd mogen zijn. 

20 Niet alleen voor hen bid ik, 
maar ook voor hen 
die door hun woord in mij geloven, 

21 opdat zij allen één zijn, 
zoals Gij, Vader, in mij 
en ik in U; 
opdat zij ook in ons één zijn, 
opdat de wereld gelove 
dat Gij mij gezonden hebt. 

22 Ik heb hun de heerlijkheid gegeven 
 die Gij mij gegeven hebt, 

opdat zij één zijn zoals wij één zijn: 
23 ik in hen en Gij in mij, 

opdat zij volmaakt één zijn, 
opdat de wereld zal erkennen 
dat Gij mij gezonden hebt 



en hen hebt liefgehad, 
zoals Gij mij hebt liefgehad. 

24 Vader, ik wil 
dat zij die Gij mij gegeven hebt, 
ook mogen zijn waar ik ben, 
opdat zij mijn heerlijkheid zien, 
die Gij mij gegeven hebt 
omdat Gij mij hebt liefgehad 
vóór de grondlegging van de wereld. 

25 Gerechte Vader, 
de wereld kent U niet, 
maar ik ken U, 
en dezen hier weten 
dat Gij mij gezonden hebt. 

26 En ik heb hun Uw naam geopenbaard 
en ik zal blijven openbaren, 
opdat de liefde waarmee Gij mij hebt liefgehad, 
in hen moge zijn 
en ik in hen. 

  
- Zingen: Lied 664 
- Verkondiging. 
- Zingen: Lied 663 
- De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
- Dankzegging, voorbeden en  gezamenlijk gebeden “Onze 
Vader” 
- Collecten, 1e: Kerk, 2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: 657 
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 

 

 


