
 
Liturgie en nieuws, zondag 13 mei 2018, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Welkomdienst 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema 
Organist: Johan Hulshof Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Willemijn Doornbos Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
- Orgelspel 
- Samenzang: Zonne en maan, Lied 303. 
- Welkom 
- Aanvangspsalm: Psalm 47 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Lied 195 (waarna we gaan zitten) 
- Gebed 
- Woord van geloof: Johannes 14: 26  
- 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'. 
 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Zingen: O Heilige Geest ons hoogste goed, Lied 302: 4 
- Kinderen gaan naar de nevendienst onder orgelspel 
- De Bijbel open: Genesis 9: 8-17 
- Zingen: Psalm 89: 1, 4 
- Preek: Dan zal Ik denken aan mijn verbond met jullie 
- Zingen: Loof de koning, heel mijn wezen, Lied 103c 
- Kinderen komen terug van de nevendienst 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Psalm 150 (staande)  
- Zegen, waarna we zingen: Amen, amen amen!, lied 415: 3 
- Orgelspel 



 
Nieuwsbrief 
* Aan de deur is weer een collecte voor de jeugd. 
* Woensdag is er de ontmoetingsavond met ouders van jongeren 
12-18 jaar. Het gaat  over alcohol, drugs, gameverslaving. Luuk 
Miedema, preventiewerker alcohol/drugs in gemeente Ede, is er 
ook op dinsdagavond van 20 uur tot 21.30 uur in de jeugdkelder 
van de kerk Oranjestraat. Graag even aanmelden bij ds. Ria 
Scheltens-Ritzema. 
 
 

 

 
 

 

 


