
 
Liturgie en nieuws, zondag 17 maart 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. C. Oosterveen (Ede) Voorganger: ds. H. Spoelstra (Amsterdam/Haarlem) 
Organist: Betty Diender Organist: Henk Hopman 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Joyce van Leeuwen Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Marjolijn van de Haar  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Lied voor aanvang van de dienst: Lied 362: 1 en 2 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 90: 1 en 2 
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria 
- Gebed van verootmoediging 
- Zingen: Lied 601: 1 en 2 
- Woord van genadeverkondiging 
- Lezing van de wet (uit oude of nieuwe testament) 
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
- Eerste schriftlezing uit: Exodus 34: 27- 35 
 
- We luisteren naar het lied: Mooier met de tijd, van Stef Bos (als 
dat getoond kan worden, en liefst zonder applaus) : 
https://www.youtube.com/watch?v=iNdDC9AsDII 
 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
- Tweede schriftlezing uit: Lucas 9: 28-36 
- Zingen: Lied 695 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 974 : 3, 4 en 5 op melodie God roept ons broeders 
- De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
- Dankzegging, voorbeden en  gezamenlijk gebeden “Onze 
Vader” 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 834 
- Zegen, waarna de gemeente zingt: (melodie psalm 146) 
 

 
Wees de grond onder mijn voeten 
Wees het dak boven mijn hoofd 
Wijs mij richting op de route 
Naar de toekomst ons beloofd 
Wees de kern waaruit ik put 
Liefde, vrede en geluk 
 
 
Liturgie voor de avonddienst 
 
- Welkom 
- Intochtslied: Lied 91a: 1 en 2 
- Stil gebed, Votum en Groet, Zingen: Lied 91 a: 3 
- Gebed 
- Schriftlezing uit:1 Koningen 21: 1-16 en Marcus 1: 12-15 
- Zingen: Lied 1010: 1, 2 en 4 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 538: 1, 3 en 4 
- Geloofsbelijdenis (gesproken) 
- Zingen: Lied 412: 1, 2 en 3 
- Dankzegging en voorbeden 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 245: 1 en 2 
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt. 
 
 
 
 



Nieuwsbrief. 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 
ophalen.  
* Diaconie/ZWO-collecte vandaag: In de gevangenis en eenmaal 
daarbuiten begeleiden Gevangenenzorg, Exodus, KIA  en vele 
vrijwilligers gevangenen naar een stabiele toekomst zonder 
criminaliteit.       
* De 40-dagenkalender is verkrijgbaar voor € 5,00. 
* De catechese is op dinsdag om 20 uur en woensdag om 19 
uur. 
* Woensdag is er een goed gesprek over en met de Psalmen met 
teksten van Bonhoeffer bij de fam. Van Tilburg, Boslaan 4, 
aanvang: 20 uur 
* Vanaf vandaag zijn er weer handgeschilderde eieren voor 2 
euro en met de opbrengst ondersteunen we de diaconale hulp in 
onze zustergemeente in Roemenië. 
 * In maart en april vindt de inzameling plaats voor de 
Voedselbank. Deze zondag worden weer tasjes uitgedeeld na 
afloop van de kerkdienst die volgende week gevuld kunnen 
worden ingeleverd. 
* De collectebonnen kunt u voortaan bestellen bij Didy en Wim 
Spelt in plaats van bij Yvonne van der Ploeg. Zie het nieuwe 
Contact.  
* Volgende week is er ‘s avonds een welkomdienst met de 
WelcomeSingers en het thema is: een goed gesprek met Esther 
  
 
 
 

 
 

 
 


