Orde van dienst voor de Overstapdienst op zondag
2 juli 2017, 10.00 uur
Gereformeerde Kerk Lunteren (PKN)

Voorganger: 10.00 uur: ds. W.J.W. Scheltens,
overstapdienst
19.00 uur: ds. Ria Scheltens-Ritzema,
gezamenlijke jeugddienst
Organist:
Margret Spelt
Collecten: Kerk en Onderhoudsfonds
Kindernevendienst o.l.v. Marjolijn Agterberg, Edith de Rooij en
Alies Hendriksen
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- Slotlied : De Here zegent jou (Op toonhoogte, nr. 395), (staande)
De Here zegent jou
en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.
De Here zegent u
en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.
- Zegen, beantwoord met lied 415: 3
- Orgelspel
Nieuwsbrief
Volgende week zondag 9 juli zijn wij weer aan de beurt voor het
rolstoelduwen bij "De Werelt".
Wie helpt er mee? Schrijf dan je naam op de lijst in de hal of geef je op
bij Janny van Essen.

Liturgie voor de morgendienst
- Voor de dienst: zingen: Heer, U doorgrondt en kent mij (Op
Toonhoogte 54)
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan.
En U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend.
En waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Refrein:
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Elke dag!
Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent.
En wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Refrein:
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Elke dag!
- Welkom
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- Ontsteken van de kaarsen op tafel met daarbij de woorden door
Yaron:
‘Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht.
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht.
Boek, jij mag open: jij bent Gods blij verhaal.
Woord, dat doet hopen. God spreekt in mensentaal.
Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest,
God, die er zijn zal, en altijd is geweest.'

- Zingen: Loof de Koning, heel mijn wezen, Lied 103c: 1,2,3
- Kinderen van de schoolgroepen 1,2,3,4,5,6,7 gaan naar de
kindernevendienst
- Verkondiging: Uit de kunst
- Zingen: U kennen, uit en tot U leven, Lied 653: 1,4,7
- Kinderen komen terug uit de nevendienst.

- Aanvangslied: Psalm 139: 1,3,7
- Stil gebed, beginwoord en groet
- Zingen: Ere zij de Vader en de Zoon, Lied 195 (waarna we gaan
zitten).
- Gebed door Anton en Frederike de Bruin
Vader in de hemel, wij danken U, dat wij U Vader mogen noemen.
Wij zijn immers uw kinderen, U houdt van ons en wilt ons gelukkig
zien.
Ons geluk is uw geluk, onze zorg is uw zorg, ons verdriet is uw
verdriet.
Wij danken U, dat U een weg baant naar ons toe.
Dat U met ons verbonden blijft en wij met U.
U houdt ons in het oog, ook als onze blik op iets andere is gericht.
Dank U wel, dat U trouw blijft, ook als wij ontrouw zijn. Amen
- Luister en kijklied: Je mag er zijn: https://www.youtube.com/watch?v=iSB8Wfq85E

- Overstappen van de kinderen van groep 8
Anton de Bruin, Marijn van Dijk, Mike Mulder, Jasper Fluit, Jasmin
van Renselaar en Yaron Neutel; we kijken naar de kunst van hun
keuze en daarna krijgen ze het boekje.
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen
- Collecten
Ondertussen: Luister en kijk-lied: - Mooi (Marco Borsato)
https://www.youtube.com/watch?v=Cy4VtqxPeeU&list=RDCy4VtqxPee
U#t=38
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- Gebed om de leiding van de Heilige Geest
- Inleiding op de Bijbellezing:
https://www.youtube.com/watch?v=BQ2pV1yC8a4
- De Bijbel open: Marcus 2: 1-12 Een zieke man komt bij Jezus (uit
Bijbel in gewone taal).
Een tijdje later kwam Jezus terug in Kafarnaüm. Toen de mensen
hoorden dat hij er weer was, kwamen ze allemaal naar zijn huis.
Zelfs buiten voor de deur was er geen plaats meer. Jezus vertelde
de mensen over God.
Toen kwamen er nog vier mensen aan. Ze droegen een man die
niet kon lopen. Maar door de drukte konden ze hem niet bij Jezus
brengen. Daarom maakten ze een gat in het dak, precies boven
Jezus. Ze lieten hun zieke vriend op zijn draagbed naar beneden
zakken.
Jezus zag dat die mensen in hem geloofden. Daarom zei hij tegen
de man die niet kon lopen: ‘Ik vergeef je alles wat je verkeerd
gedaan hebt.’
Jezus laat zijn macht zien
Er zaten een paar wetsleraren tussen de mensen. Die dachten bij
zichzelf: 7Zoiets mag hij helemaal niet zeggen! Hij beledigt God.
Alleen God kan de zonden van mensen vergeven!
Maar Jezus wist wat ze dachten. Daarom zei hij tegen hen: ‘Het is
anders dan jullie denken. Het lijkt makkelijk om tegen iemand die
niet kan lopen, te zeggen: ‘Ik vergeef je alles wat je verkeerd
gedaan hebt.’ Het lijkt veel moeilijker om tegen hem te zeggen:
‘Sta op, pak je draagbed op, en ga lopen.’ Maar ik ben de
Mensenzoon. God heeft mij de macht gegeven om te vergeven.
Dat zal ik jullie laten zien.’
Toen zei Jezus tegen de man die niet kon lopen:‘Sta op, pak je
draagbed op, en loop naar huis.’ Meteen stond de man op. Hij
pakte zijn bed op en liep weg. Iedereen had gezien wat er gebeurd
was. De mensen waren diep onder de indruk. Ze dankten God en
zeiden: ‘Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt!’
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- Mooi (uit een lied van Marco Borsato), door Marijn van Dijk
Hoe mooi
Kan het leven zijn
Het is maar hoe je kijkt
Het is maar wat je droomt
Hoe mooi
Is jouw werkelijkheid
jij bent net zo rijk
Zo rijk als je je voelt.
- Luister en kijklied: God is een kunstenaar:
https://youtu.be/DPPBQRTzBQY
- De grote feesten: Kerst en Pasen
- Zingen: Nog voordat je bestond (Op Toonhoogte 204).
Nog voordat je bestond kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield gaf hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.
En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.
Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed veranderd daar iets aan
Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn Eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt
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Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt (2x)
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt (2x)
- Filmpje over Goliath
https://www.youtube.com/watch?v=JvFDFuMscAA
- Jasmin van Renselaar en Mike Huls lezen de tekst “Voetstappen”.
Ik droomde eens en zie ik liep,
aan het strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop,
In tijden van geluk en vreugde,
van diep verdriet en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen: ‘Heer, waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van het pad.’
De Heer keek me toen vol liefde aan
en antwoordde op mijn vragen:
‘Mijn lieve kind, toen ‘t moeilijkst was
toen heb Ik jou gedragen.’
- Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (Geroepen om te
zingen, 187) met Jasper Fluit op de gitaar
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.
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