
 

Liturgie en nieuws, zondag 28 juni 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 
 
 
    

Morgendienst    

Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens    
Collecten: 1.Kerk; 2. Onderhoudsfonds   
    
Orde van dienst 
- Voor de dienst: Bewerking van Psalm 62 door Klaas-Jan Mulder in 

de Lourenskerk te Rotterdam. 
https://www.youtube.com/watch?v=3vkyU8TTy2Q 

- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 62: 1,5 gezongen in de Oude Kerk in Delft 

tijdens Nederland Zingt. 
https://www.youtube.com/watch?v=UBt_orHIW34 

- Stil gebed, Votum en groet 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Woord van geloof: Titus 2:11-13 
- Zingen: 'Jezus leeft in eeuwigheid’. Dit lied is gezongen tijdens een 

Nederland Zingt avond in Schiedam. 
https://www.youtube.com/watch?v=O--1xP6-TYM 

Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
  
Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan:   refrein 
  
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
heffen wij dit loflied aan: 
  
Jezus komt in heerlijkheid. 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

  - Woord voor onderweg: Deuteronomium 10: 12-22 
- Zingen: 'Zoek eerst het koninkrijk van God'. Een opname van 

Nederland Zingt door Reni en Elisa Krijgsman met samenzang in 
de St. Lambertuskerk te Wouw. 
https://www.youtube.com/watch?v=1Xvt4JRLSnA 

Zoek eerst het koninkrijk van God, 
en zijn gerechtigheid. 
En dit alles krijgt u bovendien,hallelu halleluja. 
 
Refrein: Halleluja, halleluja, hallelu, halleluja.  
 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord. dat door de Heer  
gesproken wordt, hallelu halleluja.  Refrein 
 
Bid en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan, 
hallelu, halleluja.                           Refrein 

- Gebed om de Heilige Geest 
- Kinderen van de oppas zingen: “Lees je Bijbel, bid elke dag” 
- Kindermoment door Wieteke Keijzer  
- Lied: Je ziet m niet - Herman Boon 

https://www.youtube.com/watch?v=LxceiuGymac 
- De Bijbel open: Romeinen 8:  31-39 
- Zingen: Psalm 119 vers 40 en 66. Uitgevoerd tijdens de opnamen 

van Nederland Zingt in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden. 
https://www.youtube.com/watch?v=42U4rHnhxng 

- Verkondiging: Wat moeten we nog weten 
- Zingen: “Heer, U bent mijn leven”, door de WelcomeSingers 

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
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Ik geloof in U, geboren uit de maagd, 
eeuw´ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 
Één met God de Vader en verenigd met Uw volk. 
Tot de dag gekomen is van Uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. 
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, 
en in Uw vergeving leef ik nu. 
 
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd´ en kracht. 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht; 
en op duizend wegen zendt U ons weer uit 
om het zaad te zijn in Gods rijk. 

- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten 
- Slotlied: Lied 904: 1,3,5 “Beveel gerust uw wegen”, samenzang in 

de Sint Catharijnekerk in Brielle; een opname van Nederland Zingt. 
https://www.youtube.com/watch?v=uxFxW3RGTLs 

- Zegen. 
- Uitleidende orgelmuziek:  “Beveel gerust uw wegen” in een 

bewerking van Feike Asma en gespeeld door Minne Veldman op 
het Rudolf Knol-orgel inde de Grote of Stephanuskerk te Hasselt. 
https://www.youtube.com/watch?v=vHC8vAI9PRQ 

 

Nieuwsbrief 
− Vanaf vorige week zondag proberen we met maximaal 30 

kerkgangers de kerkdiensten weer op te starten. Vanaf juli is er een 
maximum van ca. 76 kerkgangers mogelijk. Op 5 juli is het 
overstapdienst. Vooralsnog is er tot september geen avonddienst.  

De zondagse dienst is mee te beleven via 
www.kerkdienstgemist.nl.  

− Wie financieel in de knel komt door de coronacrisis kan 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 ook in Contact. Bij voorbaat hartelijk dank. 
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