
 
Liturgie en nieuws, zondag 8 maart 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

 
 
    

Morgendienst m.m.v. Sieneke Kraai en Bas van Maanen Avonddienst  
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Sipke de Boer Organist: Ed Keijzer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek Collecten: 1e: Diaconie 

groep 6 t/m 8 o.l.v. Marjolijn Agterberg  2e: Onderhoudsfonds 
    
Liturgie voor de morgendienst 

- Orgelspel - Voor de dienst: Lied 188  

- We bereiden ons in stilte voor op deze dienst  

- Welkom   

- Aanvangslied: Psalm 25: 2, 4 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Lied 556: 2, waarna we gaan zitten 
- Gebed van inkeer en verootmoediging  
- Woord voor onderweg: Psalm 25: 1 t/m 6 
- Zingen: In de Heer vind ik heel mijn sterkte (Nederlands, Duits, 
Maleis, Nederlands), Taizé  

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,  
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt,   
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x)   

Meine Hoffnung und meine Freude,  
meine Stärke, mein Licht,  
Christus, meine Zuversicht,   
auf Dich vertrau ich und fürcht mich nicht. (2x)   

Dalam Tuhan ku dapat kuatan.   
Dalam Tuhan senang.  
Dalam Tuhan kebebasan   
Pada Mu ku jakin, tak takut. (2x)  

 

 

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,  
in mijn God de vreugdezang.  
Gij die mijn bevrijding bewerkt, op U  
vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x)   

- Woord van belofte: Efeziërs 3: 14 t/m 21  
- Zingen: Opwekking 595 Licht van de wereld   

Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis,nu mag ik zien 
wie u bent.  
Liefde die maakt dat ik u wil kennen heer,bij u wil zijn elk 
moment.  
  

Refrein:  
Voor U wil ik mij buigen,  
U wil ik aanbidden,  
U wil ik herkennen als mijn heer.  
Want U alleen bent waardig,heilig en rechtvaardig u bent zo 
geweldig goed voor mij!  
  

Hemelse Heer,   
U, die hoog en verheven bent,  
Koning vol glorie en macht,  
bent als een kind naar de wereld gekomen,  

legde Uw heerlijkheid af.  
  



Refrein 2x 

En nooit besef,ik hoe U leed,  
de pijn die al mijn zonde deed.2x   

- Gebed om de Heilige Geest  
- Zingen: Projectlied 'God kent jou vanaf het begin'  
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst    
- De Bijbel open: Matteüs 26: 1 t/m 16  
- Zingen: Jezus, om u lijden groot, Lied 558: 1, 2 en 3 
- Verkondiging: Wat geef je Mij?  
- Zingen: Lied 992  Wat vraagt de Heer nog meer van ons  
- Kinderen komen terug uit kindernevendienst. Aandacht voor het 
Paasproject met ophangen van het symbool van vandaag 
- In memoriam (staande)  
- Zingen: Wat de toekomst brengen moge, Lied 913: 1 (staande)  
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 569 Toen Jezus wist: nu is gekomen  
- Zegen  
- Zingen: Gods zegen voor jou (Sela)  

 1. Gods liefde draagt jou; zijn hand beschermt jou,    
waar je ook bent of zal gaan.    
Ontvang Gods zegen over je leven:    
vrede voor jou in zijn naam!    
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:    
zijn vrede rust op jou.   
De Heilige Geest in de naam van Jezus,    
vervult, beschermt en zegent jou.   

2. Ga met Gods vrede, deel in zijn zegen;  
leef uit zijn volheid en kracht.    
Durf te geloven, blijf op Hem hopen:  
leef je geloof elke dag!    
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:    
zijn vrede rust op jou.   

3. De Heilige Geest in de naam van Jezus,    
vervult, beschermt en zegent jou.   
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:  

zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus,   
vervult, beschermt en zegent jou.  

 - Orgelspel  

Nieuwsbrief  
* Aan de deur is weer een collecte voor de jeugd. 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 
ophalen voor de zegen.   
* TEAR is een christelijke ontwikkelingsorganisatie met als 
werkgebied Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deze stichting wil 
mensen in de derde wereld die in armoede leven een 
mogelijkheid bieden om te bouwen aan hun eigen leven en dat 
van hun kinderen. TEAR ziet de lokale kerken als het instrument 
bij uitstek in de strijd tegen armoede en onrecht. Daarvoor is de 
ZWO/Diaconiecollecte.  
* U kunt meedoen aan de collectes met uw smartphone en de 
Givt-collecte-app. Lees de informatie in Contact van januari. Er 
liggen folders op de statafels in de hal.   
* Vanavond is het welkomdienst met als thema ’Wat er gebeurt 
op de Olijfberg’; de WelcomeSingers zijn er ook, u bent ook 
hartelijk welkom.  
* De catechese is weer op dinsdag 10 maart.  
* Woensdag 11 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Om 
14.30 uur en 19.30 uur zijn er gezamenlijke diensten in de 
Maranathakerk.   
* Bible art - wegens het enthousiasme van de groep gaan we nog 
een drietal avonden met elkaar  aan de slag. Dit zijn de 
woensdagavonden 25 maart en 8 en 22 april, inloop vanaf 19.45 
Van harte welkom!  

 


