
 
Liturgie en nieuws, zondag 18 februari 2018, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. R.G. van der Zwan (Amersfoort) 
Organist: Henk Hopman Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Annelies Egbertsen Collecten: 1e: ZWO 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Marjolijn van de Haar  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst zingen de WelcomeSingers: Waar de mensen 
dwalen in het donker, Lied 286; WelcomeSingers: de coupletten; 
allen: het refrein 
 
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm  84: 1, 2, 4 (staande)   
- Stil gebed, votum en groet 
- Zingen: Alles wat over ons geschreven staat, Lied 556: 1, 2, 3 
(waarna we gaan zitten) 
- WelcomeSingers Ik wens jou vrede  
 
Ik wens jou vrede,  
gegroet ben jij  
en wie je ook bent,  
wees welkom hier. 
 
- Gebed 
- WelcomeSingers: Jezus kom in ons midden  
 
Refrein: Jezus kom, Jezus kom, in ons midden,  
blijf bij ons, ga met ons, geef ons uw vrede. 
 
1. U bent de weg en de waarheid, het leven,  
alles in U wijst de weg naar God.      Refrein 
 
2. U bent de liefde, het licht van de wereld,  
ja zelfs het donker is licht door U.      Refrein 
dat nieuwe wegen wijst. 

 
3. U bent de herder, U roept onze naam,  
ieder die antwoordt komt thuis bij U.   Refrein 
 
4. U bent de wijnstok, geworteld in God,  
wij dragen vrucht als wij blijven in U.   Refrein 
 
- Signaal: Zorg voor de ziel (uit: Veertigdagentijdkalender) 
Onze Vader verborgen (Huub Oosterhuis) 
 
Onze Vader verborgen, Uw Naam worde zichtbaar in ons. 
Uw koninkrijk kome op aarde, Uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, waar water schoonheid en brood 
gerechtigheid is en genade – waar vrede niet hoeft bevochten, 
waar troost en vergeving is en mensen spreken als mensen, 
waar kinderen helder en jong zijn, dieren niet worden gepijnigd, 
nooit één mens meer gemarteld, niet één mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd, leg uw hand op ons hart, 
breek het ijzer met handen, breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst kome wat komt. 
 
- Zingen: Wij scholen samen rond het Woord 
WelcomeSingers: de coupletten 1, 2; allen: coupletten 3, 4 
 
1. Wij scholen samen rond het Woord 
dat ons van God verhaalt. 
De Geest schrijft het met vuur en vaart 
in onze eigen taal. 
Wij leven van dit gouden Woord 
Ik wens jou vrede,  



Het biedt aan ieder onderdak 
die naar Gods toekomst reist. 
 
2. Wij vieren hoe zijn eerste Woord 
ons met elkaar verbindt; 
Te zingen van zijn liefde maakt 
ons tot zijn huisgezin. 
Wie door zijn Adem wordt bezield 
gaat nooit de weg alleen; 
wij raken aan elkaar gehecht 
over de grenzen heen. 
 
3. Want niet de grond waarop wij staan, 
noch bloed maakt ons verwant, 
alleen het onderweg zijn naar 
dat verre vaderland. 
Maar hier mag de oase zijn 
waar wij worden gelaafd: 
wat ons beloofd is heeft voorgoed 
het reizen licht gemaakt. 
 
4. Wij vinden leven in dit Woord, 
wij delen hier het Brood 
dat spreekt van Hem die tot het eind 
ons al zijn liefde bood. 
Wij schuilen even bij elkaar 
en putten uit de bron, 
als reisgenoten naar de stad 
waar God straalt als de Zon. 
 
- Samen op weg naar Pasen: 
https://www.youtube.com/watch?v=GJ37-sp91Q4 
 
- Zingen: Licht van Pasen, Lied 290  
WelcomeSingers: 1x, allen 2x 
- Kinderen gaan naar de nevendienst 
- De Bijbel open: Johannes 1:1-18 
- Zingen: Psalm 115: 1, 2, 3, 6 
- Verkondiging: Welkom in Gods huis 
- WelcomeSingers Ik wens jou vrede  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 

gegroet ben jij  
en wie je ook bent,  
wees welkom hier. 
 
- Zingen: Wat hou ik van uw huis, Lied 84a 
WelcomeSingers:couplet 1, 2, 4; allen: couplet 3, 5 
 
- Kinderen komen terug uit de nevendienst met als projectthema: 
“De nieuwe schepping – door Gods Zoon”. We zingen het 
projectlied op de melodie van “De Heer is waarlijk opgestaan”. 
 
De nieuwe schepping komt dichtbij,  
Jezus maakt het waar. 
God sprak, Schepper van ‘t heelal, 
maar de mens, hij kwam ten val. 
Toen kwam Gods Woord als Mens, zo klein, 
Redder zou Hij zijn.  
Regenboog, zie: God blijft trouw, 
Jezus, Hij kwam ook voor jou. 
De nieuwe schepping komt dichtbij, 
Jezus maakt het waar.  
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (zingend, Opwekking 436) 
Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard'. 
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
Nieuwsbrief 
* De gezamenlijke collecte is bestemd voor de vele moeders en 



  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. Amen. Amen. 
 
- Collecten: 1e ZWO, 2e Onderhoudsfonds 
  Ondertussen kijken we naar een filmpje ‘Met je kinderen op de 
vlucht’: https://www.kerkinactie.nl/projecten/met-je-kinderen-op-
de-vlucht  
- Slotlied: Zegen ons, Algoede , Lied 415: 1, 2, 3 (staande) 
- Zegen met gesproken 'amen', waarna: Vervuld van uw zegen, 
Lied 425 
- Orgelmuziek 
 
Liturgie voor de avonddienst 
 
- Intochtslied: Psalm 103: 1 en 5 
- Stil gebed 
- Votum en Groet 
- Zingen: Psalm 103: 9 
- Gebed 
- Schriftlezing: Psalm 141: 1-13 en Jesaja 53: 4 
- Zingen: Lied 942 
- Schriftlezing: Marcus 1: 40-45 
- Zingen: Lied 339a 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 826 
- Geloofsbelijdenis 
- Zingen: Lied 413 
- Dankzegging en voorbeden. 
- Collecten: 1e ZWO, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 939 
- Zegen, beantwoord met gezongen ‘Amen’ 

kinderen die Syrië zijn ontvlucht en in een erbarmelijke situatie 
leven. 
* De catechese is op dinsdag om 20 uur en op woensdag om 
19.00 uur. 
* Donderdag is weer de kring over Zacharia, aanvang: 20.30 uur. 
* Vanaf volgende week zondag zijn er in de hal weer prachtig 
beschilderde eieren uit Roemenië te koop. U steunt hiermee uw 
zustergemeente aldaar. 
 

  
 


