
 
Liturgie en nieuws, zondag 12 maart 2017 Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Welkomdienst mmv Welcomesingers 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Margret Spelt Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marjolijn Agterberg Collecten: 1e: ZWO/Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst  
 
- Voor de dienst: Zoek eerst het Koninkrijk (Geroepen 105) 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 22: 1, 2 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet,  
- Zingen: Met de boom des levens , Lied 547:1, 3, waarna we 
gaan zitten 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen:  Psalm 69: 4, 5 
- Woord van geloof: Jesaja 50: 4-9 
- Zingen: Streel Gij met uw stralen, Lied 906: 6, 7 
- Gebed bij de opening van de Bijbel 
- Zingen: Avondmaalslied van Sela:  
https://www.youtube.com/watch?v=DSxIU5OIbhk&index 
=11&list=PLB7708360A33FAEA1 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
- De Bijbel open: Marcus 14: 14:12-25 
- Zingen: Jezus , om uw lijden groot, Lied 558: 1, 4, 5, 6 
- Verkondiging: Waardevol 
- Zingen: Alles wat over ons geschreven is,  Lied 556 
- De kinderen komen terug uit de nevendienst 
- Aandacht voor het project ‘Het moment dat alles verandert’, 
waarin vandaag het thema is: ‘Waardevolle momenten’; we 
zingen (op de melodie van psalm 134): 
refrein: 
Wij zijn op weg naar het moment 
dat alles anders is voorgoed, 
want Jezus die ons falen kent, 
Hij sterft voor ons, maakt alles goed. 

couplet: 
De leerlingen, verwachtingsvol, 
het Pesachmaal zal anders zijn 
en dit moment zo waardevol: 
lichaam en bloed, het brood, de wijn. 
 
- Zingen: Ga met God, Lied 416: 1, 4 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten: 1e ZWO/Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Gij die alles hebt gedragen, Lied 575: 2, 4 
- Zegen 
- Zingen: Amen, amen, amen, Lied 415: 3 
- Orgelspel 
 
 
 



 
Nieuwsbrief 
* Na de kerkdienst zijn er in de hal van de kerk weer prachtig 
beschilderde eieren uit Roemenie te koop. U steunt hiermee 
onze zustergemeenten aldaar. Hartelijk dank alvast. 

 

* Aan de deur is weer een collecte voor de jeugd. 
* Actie voor de voedselbank Ede! Tot eind april kunt u producten 
blijven doneren in de daarvoor bestemde kratten in de hal. Alvast 
bedankt namens de Diaconie. 
* Collecte KIA “Sterk en dapper”. Red Paz zet zich in voor een 
vreedzame samenleving in Guatemala. Zij reiken handavaten 
aan om conflictsituaties op te lossen en gezamenlijk te werken 
aan een vreedzame toekomst. 
* Vanavond is er een welkomdienst met als thema ‘Kies dan het 
leven’; de WelcomeSingers zijn er ook. U ook? 
*Maandag is er in plaats van een kerkenraadsvergadering een 
toerustingsavond voor alle wijkteams, aanvang: 20 uur. 
* Dinsdag en woensdag is de catechese: 7-8 uur ’s avonds. 
 

 

 


