
 
Liturgie en nieuws, zondag 4 maart 2018, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Johan Hulshof  Organist: Sipke de Boer 
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 voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Geprezen zij God, Lied 150a 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangspsalm: Psalm 87: 1, 2, 3, 4 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Alles wat over ons geschreven staat, Lied 556: 1, 5 
(waarna we gaan zitten) 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Waterdruppels op je hoofd (door Jasmijn Bos) 
 
Waterdruppels op je hoofd, zijn zo weer weg. 
Maar wat God jou nu belooft, blijft altijd echt. 
 
Ook al ben je nog heel klein, jij hoort erbij. 
God wil ook jouw Vader zijn, net als van mij. 
 
- Inleiding op de doop 
- Lev: God is met ons  
https://www.youtube.com/watch?v=k0XC6r6Xieg 
- Vraag aan de gemeente (staande) 
- Doopvragen aan doopouders, Erik en Marieke Bos, Arjan en 
Alies Hendriksen,  
  Jos en Michelle van Veldhuizen, Henri en Desire Veldhuizen: 
 1. Geloven jullie, dat de waarheid van God, die ons 
gegeven is in de Bijbel,  
              in de Apostolische Geloofsbelijdenis beleden wordt  
              en in de kerk de bron van verkondiging is,  
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
- De Bijbel open: Johannes 2:13-22 

 
              ons volle vertrouwen verdient en ons brengt bij de God 
van ons leven? 
 2. Belijden jullie, dat onze kinderen,  
              hoewel ze delen in het onvolkomene van de wereld,  
              opgenomen zijn in het heil van Christus  
              en daarom gedoopt worden? 
 3. Beloven jullie deze zonen en dochter, van wie jullie 
respectievelijk de vader 
              enmoeder zijn, naar jullie vermogen te onderwijzen en te 
doen onderwijzen  
              in de waarheid van God en hen een voorbeeld van  
              christelijke levenswandel te geven? 
 
Kinderen komen naar voren: 
https://www.youtube.com/watch?v=jEy4sjB9Cng 
 
- Bediening van de heilige Doop aan: Noud Alexander Bos, Tess 
Jente Anna Hendriksen, Lev Arnout van Veldhuizen, Jasmijn-
Benthe Veldhuizen 
  
- Zingen: 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. 
- We zingen het projectlied op de melodie van “De Heer is 



- Zingen: Psalm 105: 1, 3  
- Verkondiging: Waar het op aan komt 
- Zingen: Ik zal er zijn (van Sela) 
 
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
Refrein:  
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
4. O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
Refrein: 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
- Kinderen komen terug uit de nevendienst 
- Projectthema: “De nieuwe schepping – heilig leven” 
Nieuwsbrief 
* De collecte van vandaag is bestemd voor de vrouwen in West-
Papoea die actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun land 
en volk, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven 

waarlijk opgestaan”. 
 
De nieuwe schepping komt dichtbij.  
Jezus maakt het waar. 
Als Hij naar de tempel gaat 
gooit Hij boos het geld op straat. 
Gods huis lijkt wel een markt te zijn, 
hebzucht doet Hem pijn. 
Leven wij speciaal voor God, 
luisterend naar zijn gebod?  
De nieuwe schepping komt dichtbij.  
Jezus maakt het waar. 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Jezus, leven van ons leven, Lied 575: 1, 6 (staande) 
- Zegen, waarna: Lied 415: 3 
- Orgelspel 
 
 
 
 
Liturgie voor de avonddienst 
 
- Orgelspel 
- Welkom 
- Aanvangspsalm: Psalm 118: 5, 8 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Gebed 
- De Bijbel open: Jesaja 52: 13 - 53:12 
- Zingen:  Een rijke schat van wijsheid, Lied 313  
- Verkondiging: Unieke en inclusieve plaatsvervanging 
- Zingen: Psalm 116: 5, 6, 7, 8 
- Dankgebed en voorbeden 
- Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b (staande) 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: O kostbaar kruis, o wonder Gods, Lied 578: 1, 2, 6 
(staande) 
- Zegen, waarna we zingen: amen, amen, amen. 
- Orgelspel 
 
 
 



binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W 
wil hierin verandering brengen om zo mee te kunnen bouwen 
aan kerk en samenleving.  
* De catechese is op dinsdag om 20 uur en op woensdag om 
19.00 uur. 
* Donderdag begint de kring over de brief aan de Galaten, 
aanvang: 20.30 uur. 
* Vrijdagavond is er van 20.00 uur tot 22.00 uur Soos Orange 
Young in de jeugdkelder van de kerk. Er is dan een heel 
bijzondere Be Smart Party! Neem gerust vrienden en vriendinnen 
mee!  
* Volgende zondagmorgen wordt de dienst mee voorbereid door 
wijk B. 
* Volgende zondagavond is er een welkomdienst met de 
WelcomeSingers.  
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