
 
Liturgie en nieuws, zondag 26 april 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

 
 
    

Morgendienst Meditatief moment Avonddienst Vervalt 

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: n.v.t. 
Organist: n.v.t. Organist: n.v.t. 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. n.v.t. Collecten: 1e: Diaconie 

groep 6 t/m 8 o.l.v. n.v.t.  2e: Onderhoudsfonds 
    
Liturgie voor het meditatief moment 

- Inleidende muziek: Knapenkoor van de Kooracademie 
Dortmund zingt het slotkoor uit de Johannes Passion van J.S. 
Bach (tekst en vertaling onderaan de liturgie) 
https://www.youtube.com/watch?v=Na4BmqyvaZU  

- Woord van welkom  
- Beginwoord en groet   
- Openingslied: Psalm 100: 1,2,4, een opname van Nederland 
zingt in de Sint-Nicolaaskerk in Middelburg.  
https://www.youtube.com/watch?v=7K65PIBjYbs  

- Gebed  
- De Bijbel open: Johannes 20:  24- 29  
- Lied 620: “Hoort aan, gij die Gods kind'ren zijt’ in de Martinikerk 
te Groningen. Organist: Sietze de Vries, Slagwerk: Kalina 
Vladovska  
Trompet: Marja Klazenga  
https://www.youtube.com/watch?v=mgF5wkrRcMU  

- De Bijbel open: Johannes 21: 15-19  
- Kindermoment met het  lied “Jezus is de goede herder”   

Refrein: Jezus is de goede herder,   
Jezus, Hij is overal.   
Jezus is de goede herder,  
brengt je veilig naar de stal.  

 

Als je ’s avonds niet kunt slapen,  
als je bang in ’t donker bent.  
Denk dan eens aan al die schaapjes  
die de Heer bij name kent. Refrein  

En wanneer je soms alleen bent  
en je hart is vol verdriet,  
denk dan aan de goede herder.  
Hij vergeet  zijn schaapjes niet.  Refrein  

- Thema : “Weid mijn schapen”  
- Sander van Marion improviseert over Psalm 75 op het orgel van 
de Lutherse Kerk in Den 
Haag https://www.youtube.com/watch?v=9K_yxeE1HNc’  
- Lied 512  'O Jezus hoe vertrouwd en goed' gezongen door de 
Maria Magdalena Cantorij o.l.v. Kees van Eersel met Jaco van 
Leeuwen als organist in Grote of Maria Magdalenakerk in 
Goes. https://www.youtube.com/watch?v=u9SXSFnJ3MM  
- Gebed en Onze Vader  
- Mededelingen  
- Slotlied: ‘Cantique de Jean Racine' van G. Fauré, gezongen op 
de woorden van Psalm 27 door Chr. Koor Jigdaljahu o.l.v. Bert 
Noteboom in de Grote Kerk te Dordrecht. Het orgel wordt 
bespeeld door Marco den Toom en de vleugel door Lennart 
Moree, koorsolist is Herbert Flier.  
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Liedtekst:  
De HEER’ is mijn Licht, voor wie zou ik vrezen,  
Mijn levenskracht en mijn heil alleen.  
Voor wie zou ik vrezen?  
Mijn levenskracht, mijn kracht, waarom dan angstig zijn?  
Al kwam een leger op mij af, ‘k vertrouw op Hem.  
‘k Verlang één ding, dat zal ik zoeken, bij Hem te zijn, te wonen 
in Zijn huis. Hij doet mij schuilen in Zijn hut, Hij verbergt mij, Hij 
plaatst mij op een rots, nu heft mijn hoofd zich boven mijn 
vijanden die rondom mij zijn, mijn vijanden die rondom mij zijn.  
Ik zal mijn psalmen zingen voor God!  
Ik zal mijn psalmen zingen voor Hem!  
Als ik niet had geloofd, dat ik de goedheid van God zou zien  
Als ik niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEER’,  
de goedheid van de HEERE zou zien in mijn leven, ik was 
vergaan;  
 
Wacht op de HEER’! Wees sterk, wacht op de HEER’!  
Hij zal uw hart versterken. Wacht, ja wacht op de HEER’!  
https://www.youtube.com/watch?v=mXdMCjFA9XU  

- Zegen  
- Uitleidende muziek: Martin Mans improviseert over het lied 
‘Nader mijn God bij U’  
https://www.youtube.com/watch?v=oejnIgsH_Lo  

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  

* Voorlopig zijn er geen kerkdiensten, die toegankelijk zijn voor 
bezoekers. Op zondagmorgen om 10:00 uur is er een meditatief 
moment binnen een aangepaste liturgie te beluisteren via 
www.kerkdienstgemist.nl. Op de woensdagavond in april wordt 
de kerkklok geluid van 19-19.15 uur en daarna is er ook een 
meditatief moment met een speciale liturgie.   
*Wie financieel in de knel komt door de coronacrisis kan via ons 
in de pastorie of rechtstreeks zich wenden tot de diakenen.    

* Nu velen via Kerkdienst gemist de diensten meebeleven kunt u 
met de collecte meedoen via een bankoverschrijving  of via de 
Givt-collecteapp. U kunt  ook uw gave overmaken naar 
NL54RABO 0337 5123 29 (Kerk) en NL30RABO 0337 5573 81 
(Diaconie). De banknummers staan in Contact. Bij voorbaat 
hartelijk dank.  

* Juist in deze bijzondere tijd van beperkingen door het 
coronavirus  wil de Diaconie dit jaar toch ook weer gedurende 2 
maanden weer levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank. 
Op de zaterdagen, voor het eerst op 2 mei, is in de maanden mei 
en juni van 10.00 tot 11.30 uur de kerk open om levensmiddelen 
voor de voedselbank af te geven. Producten die de Voedselbank 
goed kan gebruiken zijn:  

- rijst en pasta producten +sauzen - groenteconserven - 
broodbeleg (houdbaar) - houdbare soepen, droog of nat - 
koffie/koffiemelk. Daarnaast is er ook behoefte aan; - zeep - 
shampoo - wasmiddel – tandpasta.  Mogen we weer op uw 
bijdrage rekenen?  
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Ach Herr, laß dein’ lieb’ Engelein   

am letzten End die Seele mein   

in Abrahams Schoß tragen,   

den Leib in seim Schlafkämmerlein   

gar sanft, ohn einge Qual und Pein,   

ruhn bis am jüngsten Tage!   

Alsdenn vom Tod erwekke mich,   

daß meine Augen sehen dich   

in aller Freud, o Gottes Sohn,   

mein Heiland und Genadenthron!   

Herr Jesu Christ, erhöre mich, erhöre 
mich,   

ich will dich preisen ewiglich.   

 

 

 

Ach Heer, laten uw lieve engeltjes  

aan het eind van mijn leven mijn ziel  

naar Abrahams schoot brengen,  

laat mijn lichaam in zijn slaapkamertje  

heel zacht en zonder enige smart en 
pijn  

rusten tot de Jongste Dag!  

Wek mij dan op uit de dood,  

opdat mijn ogen u zien  

in alle vreugde, o Zoon van God,  

mijn Heiland en genadetroon!  

Jezus Christus, verhoor mij, verhoor 
mij,  

ik wil u eeuwig prijzen.  

 

  

 

 

 
 


