
 
Liturgie en nieuws, zondag 14 april 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Welkomdienst 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema 
Organist: Sipke de Boer en Ed Keijzer Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Dit is een dag van zingen, Lied 552 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 118: 7, 8 (staande) 
- Stil gebed, votum en groet 
- Zingen: Psalm 118: 9, waarna we gaan zitten 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen met Edith Geluk en Martin van de Vendel: "Meer dan 
rijkdom" (Opwekking 544).  
 
Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 
 
Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 

 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 
 
- Woord voor onderweg: Zacharia 9: 9,10 
- Zingen: Verheug u, gij dochter van Sion, Lied 550 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Filmpje:  https://www.youtube.com/watch?v=a1N_Kz4CmFM 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Lucas 19: 29-48 
- Zingen: Psalm  31: 11,12 
- Verkondiging 
- Zingen: Glorie zij U, Christus, U leed onze nood, lied 574 



- Kinderen komen terug uit kindernevendienst en lopen door de 
kerk al zingend het lied:  Gezegend Hij die komt (Geroepen om 
te zingen, lied 205) 
 
Gezegend Hij die komt, die komt in de naam des Heren,  
gezegend Hij die komt, die komt in de naam van God 
Hosanna, Zoon van David (3x), gezegend Hij die komt. 
 
- Aandacht voor het Paasproject met als projectthema: Alleen 
Jezus kiest totaal. 
Gelezen wordt:  
Jezus, Hij droeg onze schuld, 
droeg al die stenen met geduld. 
Hij koos voor honderd procent, 
zijn hart vol liefde, ongekend. 
Wil jij op weg, met Jezus mee? 
Hij maakt voor ons een zware reis. 
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs: 
de Vader, die ons kiest en redt. 
 
- In memoriam (staande) 
- Zingen: Heer, U doorgrondt en kent mij (Opwekking 518) 
 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan. 
En U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend. 
En waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
 
Refrein:  
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.  
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Elke dag! 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader  
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Alles wat over ons geschreven is, Lied 556 

- Zegen, waarna we zingen Amen, amen, amen!, Lied 415: 3 
- Orgelspel 
 
. Nieuwsbrief 
* Aan de deur is een collecte voor de jeugd. 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 
ophalen. 
* Vanavond is er een welkomdienst (een eerste van een drieluik) 
met als thema ‘Gezegend is Hij die komt’ (in naam des Heren). 
De WelcomeSingers zijn er ook.   
* De diensten in de Stille Week zijn maandag, dinsdag en 
woensdag in de Molukse kerk Bethanië, op Witte Donderdag is 
de dienst met avondmaal in onze kerk. Aanvang: 19.30 uur 
* Op Goede vrijdag, 19 april, is er ook bijzondere dienst in onze 
kerk met zang van de WelcomeSingers; thema:‘het goede van 
deze vrijdag’. Aanvang: 19.30 uur. 
* Op Eerste Paasdag, zondag 20 april, is er ’s morgen een 
feestelijke Paasdienst met een ensemble van KNA; de nieuwe 
Paaskaars wordt binnen gebracht. ‘s Avonds is er welkomdienst 
over ‘een goed gesprek onderweg’. De WelcomeSingers zijn er 
ook. * Collecte Diaconie: veel christenen in Pakistan voelen zich 
kwetsbaar en onzeker. Kerk in Actie bouwt samen met lokale 
kerken aan een sterke kerk in Pakistan. 
* De inzameling voor de Voedselbank loopt nog tot het eind van 
deze maand. Van harte aanbevolen!   
 



 


