
 
Liturgie en nieuws, zondag 15 april 2018, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst m.m.v. Wijk A Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema 
Organist: Sipke de Boer Organist: Johan Hulshof 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Sabine Munters Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Willeke Meppelder  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst komt de gelegenheidszanggroep uit Wijk A naar 
voren en zingt: Breng ons samen, (Opwekking 797), begeleid 
door Betty Diender op de vleugel.  
 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 

 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
- Welkom door ouderling Petra Boiten 
- Aanvangspsalm: Psalm 33: 2, 7 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Lied 195 (waarna we gaan zitten) 
- Inleiding op de dienst. 
- Gebed 



- Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b (staande) 
- Gedicht van Paul Diender (door Paul gelezen) 
  
We trekken een dunne of dikke jas van woorden 
vertaalt in gedachten en gevoelens om ons heen. 
En leven met elkaar als eilanden op het vasteland van het leven. 
We willen waarden delen en hunkeren ernaar op z’n minst 
gehoord te worden. 
 
We denken heldere taal te spreken welke vaak, 
als geluiden van misthoorns, landen bij de ander, 
zelfs bij bloedverwanten en vrienden. 
Maar er is er EEN die mij door en door kent en bemint. 
 
Bij en door Hem ben ik volledig geaccepteerd. 
Bij en door Hem ben ik voor altijd geliefd. 
Met Hem voert de taal der liefde de boventoon. 
Bij Hem kan ik volledig mijzelf zijn, ben ik thuis voor nu en altijd. 
 
Een mantel van liefde omhult mijn zijn, en een stem die zegt, 
fluisterend en helder, het is goed zo. 
Zo zal het zijn, rust en geniet bij Mij. 
 
- Zingen: Psalm 139: 1 
- Zingen: O, Heer mijn God, (Opwekking 407) 
 
O, Heer mijn God wanneer ik in verwondering 
de wereld zie, die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: ) 2x 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!             ) 
 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: ) 2x 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!             ) 
5.   Zes kleine christenen,                                                                                                                                                                             

Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis,hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! 
 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: ) 2x 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!             ) 
 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Zingen: Create in me a clean heart, Lied 51b 
- Kinderlied: Ja, ja, ja, Petrus: https://youtu.be/ii9T-sbZgz0 
- Kinderen komen naar voren om te vissen 
- Kinderen gaan naar de nevendienst onder orgelspel 
- De Bijbel open: Johannes 21: 1-15 (door Rien Geluk) 
- Zingen: Psalm 18:1 
- Preek: Heb je Mij waarlijk lief   
- Meditatief orgelspel over het lied ‘Mijn Jezus, ik hou van U’ 
- Zingen: De ware kerk des Heren, Lied 968: 1, 2, 5 
- Kinderen komen terug van de nevendienst 
- Het verhaal van tien kleine christenen (door Diana Kas) 
 
1.  Tien kleine christenen                                                                                                                                                           
ontvingen saam de zegen,                                                                                                                                           
één vond de preek de moeite niet,                                                                                                                          
sliep ’s zondags uit,                                                                                                                                                    
toen waren er nog negen.  
 
2.  Negen kleine christenen,                                                                                                                                                                                                      
ze baden dag en nacht;                                                                                                                                                             
één kreeg niet wat hij vroeg,                                                                                                                                                                
toen waren er nog maar acht.                                                                                                                                               
 
3.  Acht kleine christenen,                                                                                                                                                                      
op de smalle weg door ’t leven,                                                                                                                                                                            
één vond een and’re weg zo mooi,                                                                                                                                                                              
toen waren er nog maar zeven.                                                                                                      
 
4.  Zeven kleine christenen,                                                                                                                                                          
lazen elkaar de les,                                                                                                                                                                      
één werd er boos en zei: ik ga!                                                                                                                                                    
Toen waren er nog maar zes. 
13. Acht vriendelijke christenen,                                                                                                                                                   



actief in het kerkbedrijf,                                                                                                                                                                    
één miste wat                                                                                                                                                                                                   
of had er geen zin meer in,                                                                                                                                                                                
toen waren er nog vijf. 
 
6.  Vijf kleine christenen,                                                                                                                                                                                     
traditie in het banier,                                                                                                                                                                   
één werd het allemaal teveel,                                                                                                                                                                                                                  
toen waren er nog maar vier.                                                                                                                                                                        
 
7.  Vier kleine christenen                                                                                                                                                                              
deden kerkbouw vol energie,                                                                                                                                                                                                         
één werd in ’t kerkblad niet genoemd,                                                                                                                                                                                                                  
geen erelint,                                                                                                                                                                                       
toen waren er nog drie. 
 
8.  Drie kleine christenen,                                                                                                                                                                                            
ieder met zijn eigen idee;                                                                                                                                                          
één dacht alleen maar aan zichzelf,                                                                                                                                                         
toen waren er nog maar twee. 
 
9.  Twee kleine christenen,                                                                                                                                                                                                           
met z’n tweeën heel alleen,                                                                                                                                                                        
en met ruzie wie de grootste was,                                                                                                                                     
toen was er nog maar één. 
 
10. Eén heel gewone christen,                                                                                                                                                        
vol van de lieve vree;                                                                                                                                                                                                       
zijn vijand werd zijn goede vriend,                                                                                                                                                        
toen waren er weer twee. 
 
11. Twee heel oprechte christenen,                                                                                                                                                                              
aan het werk met veel plezier;                                                                                                                                                  
ze vroegen niets maar deelden uit,                                                                                                                                       
toen waren er weer vier. 
 
12. Vier heel bescheiden christenen,                                                                                                                                             
ze hielpen dag en nacht;                                                                                                                                                                     
en die geholpen werden hielpen mee,                                                                                                                                             
toen waren er weer acht. 
Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 

zij vroegen God om zegen,                                                                                                                                                       
maar vroegen er ook mensen bij,                                                                                                                                                    
toen waren er weer negen. 
 
14. Negen kleine christenen,                                                                                                                                                                    
gelovig op naar God gezien,                                                                                                                                                          
zij zongen samen gloria,                                                                                                                                                                              
toen waren er weer tien 
 
15. Tien kleine christenen,                                                                                                                                                                         
zij wilden met Hem leven,                                                                                                                                                                                               
en spraken in de kerk ervan,                                                                                                                                                               
wat Jezus had gegeven. 
 
16. Elf kleine christenen,                                                                                                                                                                      
zij leefden zoals Hij,                                                                                                                                                                                               
zo kwamen er weer, net als toen,                                                                                                                                               
in één dag velen bij. 
 
17. Twaalf kleine christenen,                                                                                                                                                               
verwachtten het van boven,                                                                                                                                                       
en hoe groot toen hun aantal werd,                                                                                                                                                                                           
’t is haast niet te geloven! 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Aan het eind van de collecte komt de gelegenheidszanggroep 
uit Wijk A naar voren om te zingen: Wil je opstaan en Mij volgen, 
met Betty Diender op de vleugel. 
 
Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 
 
Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
 



Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 
- Dankwoord 
- Slotlied: Laat de woorden die we hoorden, Lied 422 (staande) 
- Zegen, waarna: Lied 415:3. 
- Orgelspel 
 
Liturgie voor de avonddienst 
 
- Orgelspel 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 103: 1 en 4 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Psalm 103: 7 
- Gebed 
- De Bijbel open: Psalm 67 
- Zingen: Lied 903: 2 en 6 
- De Bijbel open: 2 Petrus 1: 1-11 
- Zingen: Lied 675 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 103 c: 1 en 2 
- De apostolische Geloofsbelijdenis wordt gelezen 
- Zingen: Lied 103 c: 3 
- Dankgebed 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Psalm 89: 1 en 7 
- Zegen, waarna 3 x gezongen Amen. 
- Orgelspel 
 

Nieuwsbrief 
* Maandagavond begint belijdeniscatechese in de pastorie, 
aanvang: 20.45 uur. 
* Donderdag is de kring over Zacharia, aanvang: 20.30 uur. 
* Inzameling Voedselbank 
U kunt nog de hele maand april levensmiddelen meenemen voor 
de voedselbank.  
Uw medemens is u er dankbaar voor.   
 

 


