
 
Liturgie en nieuws, zondag 18 september 2016 Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Job André Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Willemijn Doornbos Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Willeke Meppelder  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie van de morgendienst 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Lied 1014 Geef vrede door  
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm 84: 1,1,6 (staande) 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
Het huis waar Gij uw naam en eer 
Hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
Te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
Dan dat het juichend U ontmoet 
Die leven zijt en leven doet. 

 
(LXXXIV Zsoltár – Hongaarse tekst van Psalm 84: 1): 
Oh, seregek nagy Istene! 
Mily kedves gyönyörűsége 
A te szerelmes hejlékidnak! 
Az én lelkem fohászkodik, 
Tornácodba kívánkozik: 
Oh, Istene a magasságnak! 
Áhítozik testem, lelkem 
Hozzád, élő jó Istenem! 
 
Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 

- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria:(waarna allen gaan 
zitten) 

- Inleiding op het thema ‘Delen’ 
- Gebed door jongere en oudere 
- Lofverheffing: Psalm 103: 1,2 

Prijs de HEER, mijn ziel,  
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.  
Prijs de HEER, mijn ziel,  
vergeet niet één van zijn weldaden.  

- Zingen: Lied 103e (alleen Engelse tekst, 3x) 
- Foto’s en gedachten om te delen 
- ’Who’s the King of the jungle’ 

https://www.youtube.com/watch?v=03afPm3Srg0&list=RD03afP
m3Srg0#t=28 
Who’s the King of the jungle   oeh, oeh,  
Who’s the King of the sea        blub, blub, 
Who’s the King of the universe and who’s the King of me? 
And I say, J E S U S,  yes He’s the King of me 
He’s the King of the universe, the jungle and the sea.     

- Gebed om de Heilige Geest 
- Zingen: Lied 672: 2,6  
- Inleiding op de Bijbellezing: 

https://www.youtube.com/watch?v=BQ2pV1yC8a4 
- Zingen: Vier mannen en een zieke vriend, (Alles wordt Nieuw, 

IV,16) 
1. Vier mannen en een zieke vriend, die niet kan staan of lopen.  
Vier mannen en een zieke vriend, die op een wonder hopen.  
Zij zoeken Jezus, maar helaas, het huis is vol, er is geen plaats.  
 
2. Vier mannen en een zieke vriend, zij blijven toch geloven.  
Vier mannen en een zieke vriend sjouwen het bed naar boven.  
Het dak moet open, zonder meer zakt zo hun vriend voor Jezus 
neer.  



 
3. Vier mannen en een zieke vriend, zij wachten op de woorden.  
Vier mannen en een zieke vriend en weet je wat ze hoorden?  
Sta op en wandel, draag je bed! Zo wordt hun zieke vriend 
gered.  
 
4. Vier mannen en een zieke vriend die weer kan staan en 
lopen.  
Vier mannen en een zieke vriend zingen de hemel open!  
Door ieder die bij Jezus staat wordt God geprezen op de straat!  

- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Marcus 2: 1-5 
- Zingen: Lied 534 

- Verkondiging: Delen 
- Zingen: Samen in de naam van Jezus (Ev. liedboek, 218) 

1. Samen in de naam van Jezus, 
   heffen wij een loflied aan. 
   Want de Geest spreekt alle talen 
   en doet ons elkaar verstaan. 
   Samen bidden, samen zoeken, 
   naar het plan van onze Heer. 
   Samen zingen en getuigen, 
   samen leven tot Zijn eer. 
 
2. Heel de wereld moet het weten 
   dat God niet veranderd is. 
   En Zijn liefde als een lichtstraal 
   doordringt in de duisternis. 
   't Werk van God is niet te keren 
   omdat Hij erover waakt, 
   en de Geest doorbreekt de grenzen 
   die door mensen zijn gemaakt. 
 
3. Prijst de Heer, de weg is open 
   naar de Vader, naar elkaar. 
   Jezus Christus, Triomfator, 
   mijn Verlosser, Middelaar. 
   Vader, met geheven handen 
   breng ik U mijn dank en eer. 
   't Is de Geest die mij doet zeggen: 
   Jezus Christus is de Heer! 

- Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug en komen naar 
voren 

- Aandacht voor de puzzelstukken 
- Zingen: Kijk eens om je heen (Alles wordt Nieuw, II,28) 

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.  

Geef elkaar een hand, je bent niet alleen.  
Want wij moeten samen delen,  
samen zingen, samen spelen.  
Ook al zijn wij nog maar klein:  
samen spelen is pas fijn. 
 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, 
wij zijn in de wereld niet alleen. 
God kent ieder kind bij name, 
zeg maar ja en zeg maar amen. 
Ook al zijn we nog maar klein, 
God wil onze Vader zijn. 

- Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
- Aandacht voor het buitenprogramma 
- Collecten. Terwijl de organist speelt, worden foto’s getoond van 

de feestelijke heropening van de kerk in Sanmartin 
- Slotlied: ‘Zegenlied’  

De zegen van God, onze Vader 
zij met ons waar wij ook gaan. 
Hij zal ons behoeden, bewaren, 
en legt over ons Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Genade van Christus de Here, 
Zijn waarheid zij ons tot licht, 
om steeds meer Zijn liefde te leren, 
te leven op Hem gericht. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, 
met kracht zal Hij naast ons staan, 
door vrede en hoop ons verblijden, 
zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan. 

- Zegen, waarna wij zingen gezang 456: 3 (staande) 
- Orgelspel 



 
Liturgie van de avonddienst  
- Orgelspel 
- welkom 
- Aanvangslied: Psalm 25: 2, 6,10 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Lied 25a: 1,2 
- Gedachten bij de startzondag 
- Gebed 
- De Bijbel open: Psalm  132 
- Zingen: Psalm132: 1,2,3,4,5 
- Verkondiging: Omwille van David 
- Zingen: Psalm 132: 6,7,8,9, 10 
- Dankgebed  
- Wij zingen de Apostolische Geloofsbelijdenis: lied 340b (staande) 
- Collecten 
- Slotlied: Lied 248 = Gezang 393 (staande) 
- Zegen, waarna wij samen 3x amen zingen. 
- Orgelspel 
 
 
Nieuwsbrief 
- De diaconiecollecte is bestemd voor Diaconaal Platform Ede. Het platform wil voor een zo breed mogelijk draagvlak van christelijke kerken 

Ede en de buitendorpen vormen voor de uitvoering van diaconale taken.  Ook de Lunterse kerken zijn lid van het DPE.  
 
 


