
 
Liturgie en nieuws, zondag 7 april 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

5e zondag in de veertig dagen tijd op weg naar Pasen 
  

    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: Ds. H.Z. Scheltens-Ritzema Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Margret Spelt Organist: Johan Hulshof 
Kindernevendienst: Groep 1: Willemijn Doornbos 

Groep 2: Wieteke Keijzer 
Collecten: 1.Diaconie; 2. Onderhoudsfonds 

     
Liturgie voor de morgendienst 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: De vreugde voert ons naar dit huis, Lied 280 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 43:  3, 4 (staande) 
- Stil gebed, votum en groet 
- Zingen: Psalm 43:5, waarna we gaan zitten. 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Woord voor onderweg: Jesaja 59: 14-16 
- Zingen:  Zegen mij, op de weg die ik moet gaan (Opwekking 710) 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
 

Liturgie voor de avonddienst 
- Orgelspel 
- Welkom. 
- Intochtslied: Psalm 115: 1, 4 (staande). 
- Stil gebed, votum en groet 
- Zingen: Psalm 115: 8, waarna we gaan zitten. 
- Gebed. 
- De Bijbel open: Jacobus 5 
- Zingen: Houdt Gij mij in uw hoede, Lied 576a: 4,5 
- Verkondiging: Heb geduld 
- Zingen: Nu laat ons God de Here, Lied 863 
- Dankgebed en voorbeden. 
- Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b (staande) 
- Collecten 
- Slotlied: Gij volken loof uw God en Heer, Lied 117a (staande). 
- Zegen, waarna we zingen: ‘Amen, amen, amen’. 
- Orgelspel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vader, maak ons tot een zegen 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

- Gebed om de Heilige Geest 
- Zingen:  Lees je Bijbel, bid elke dag. 

Lees je bijbel,  
bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 

- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Lucas 23:26-32 
- Zingen: Psalm 31: 3,4,6,7 
- Verkondiging 
- Zingen: Alles wat over ons geschreven is, Lied 556: 1,3  
- Kinderen komen terug uit kindernevendienst 
- Aandacht voor het Paasproject met als projectthema: Gedwongen 
om te kiezen 

Simon, hem wordt niets gevraagd, 
zijn handen vast, hij wordt belaagd. 
Hij krijgt een kruis op zijn rug 
en volgt de Heer, kan niet terug. 
 
refrein: 
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. 

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
- Collecten:  met filmpje over Rwanda. 
- Slotlied: O Kostbaar kruis, o wonder Gods, Lied 578: 1,2,5,6 
- Wegzending en Zegen 
 
 
 

Nieuwsbrief 
- Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 

ophalen.  
- Er zijn weer handgeschilderde eieren voor 2 euro en met de 

opbrengst ondersteunen we de diaconale hulp in onze 
zustergemeente in Roemenië. 
- Collecte: in Rwanda, 25 jaar na de genocide, ondersteunt de 

organisatie Mwana kundwa , ‘geliefd kind’  kinderen die hun ouders 
aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. 
- De catechese is op dinsdag om 20 uur en woensdag om 19 uur. 
- In maart en april vindt de inzameling plaats voor de Voedselbank.  
- Woensdag 10 april is er weer een seniorenmiddag. Pastor Guido 

Dieteren overdenkt met ons het lijden en sterven van Christus. (Titel: 
“Wanneer Pasen en Pinksteren op een dag vallen”) Aanvang 14.00 
uur, zaal open 13.30 uur. Allen van harte welkom! 

 

 
 


