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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 13 maart 2022 
2e zondag 40-dagen tijd

 
*Organist : Sipke de Boer  
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*Orgelspel 

*Welkom & mededelingen 

*Aanvangslied : Psalm 75: 1, 2 en 7 

*Stil gebed - Votum/Groet 

*Welcome Singers  : Blessed is the man  ( psalm 1) 

1. Blessed is the man, the man who 

does not walk  

in the counsel of the ungodly-blessed is 

that man. 

He who rejects the way, rejects the way 

of sin 

and who turns away from scoffing-

blessed is that man. 

But his delight-by day and night- 

is the law of God Almighty. 

 

2. He is like a tree-a tree that flourishes 

being planted by the water-blessed is 

that man. 

He will bring forth fruit-his leaf will 

wither not- 

for in all he does he prospers-blessed is 

that man. 

For his delight-by day and night- 

is the law of God Almighty. 

 

3. The ungodly are not so-for they are 

like the chaff 

which the wind blows clean away-the 

ungodly are not so. 

The ungodly will not stand-upon the 

judgement day 

nor belong to God's own people-the 

ungodly will not stand. 

But God knows the way of righteous 

men 

and ungodly ways will perish. 

 

Blessed is the man, the man who does 

not walk 

in the counsel of the ungodly-blessed is 

that man. 
© Michael Baughen / Jubilate Hymns 

 

*Zingen: Zangen van zoeken en zien 143b:  Maak mij een werktuig van uw vrede 

Maak mij een werktuig van uw vrede, 

waar haat is, dat ik liefde ben, 

vernedering dat ik daar zal vergeven, 

waar tweedracht, dat ik eenheid breng, 

waar dwaling is, laat mij daar waarheid spreken, 

waar twijfel, dat vertrouwen komt, 

waar wanhoop heerst, dat ik daar hoop breng, 

waar het duister, daar zij het helder licht. 

Dat ik niet kom om troost, maar om te troosten. 

Dat ik niet vraag om liefde maar zal geven. 

Want in het geven is het ontvangen, 

in sterven staat het leven op. 

 

*Gebed 
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Mededelingen 

*De bloemen van deze zondag gaan met warme groeten naar Ina en 

familie van de Vendel. 

 

*Voedselbank . In de maanden maart, april en mei is er weer inzameling 

van (houdbare)levensmiddelen voor de Voedselbank. Iedere 

zaterdagmorgen kunnen levensmiddelen worden afgegeven in de hal van 

de kerk van 10.00 uur tot 11.00 uur en uiteraard ook op zondag rond de 

kerkdiensten. 

 

*Diaconie collecte – Oeganda Landbouw training :. 

De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd 

om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training. Daar leren ze hoe je met 

droogtebestendige zaden, hout besparende ovens, door bomen te planten 

en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. 
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*Zingen: Heer, wijs mij Uw weg (Opw 687) 

1.Heer, wijs mij uw weg 

en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg 

slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt 

om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol en moedig mij 

weer aan. 

  

2.Heer, leer mij uw weg, 

die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg 

als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, 

het donker is, 

leid mij dan op uw weg, de weg die 

eeuwig is. 

  

3.Heer, leer mij uw wil 

aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil 

U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt 

uw weg te gaan, 

spreek door uw Woord en 

Geest mijn hart en leven aan. 

 

4.Heer toon mij uw plan; 

maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan 

en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, 

de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus heel 

mijn weg gelopen heeft. 

 

*Bijbellezing Efeze 4: 17-24 (HSV) 

*Zingen :Tussentijds 84b Bekleedt u met de nieuwe mens 

 1+2+4 Welcome singers ; 3+5+6 Allen 

 

1.Bekleedt u met de nieuwe mens 

en houdt u naar de Heer gewend, 

maakt u gereed en blaakt het vuur, 

verwacht zijn uur.  

 

2.Legt daarom alle leugen af, 

al wat bederft, is voor het graf, 

maar doet van die is opgestaan, 

de waarheid aan.  

 

3.Wij zijn elkanders hart en hand 

op weg naar het beloofde land; 

verdraagt en steunt de zwakken 

maar, 

vergeeft elkaar.  

 

4.En gaat niet toornig in de nacht, 

maar laat de vrede als een wacht 

uw slaap verlichten; in uw droom 

gaan eng'len om.  

 

5.O broeders, zusters van de Heer: 

geeft aan de boze plaats noch eer, 

maar arbeidt liever voor het brood 

en deelt in nood.  

 

6.Hebt gij niet van die dag gehoord, 

dat God zal richten met zijn Woord? 

Zo doet dan heden aan de tijd 

gerechtigheid!  

 
tekst Tom Naastepad, bij Efeziërs 4: 23-28 

melodieA Willem Vogel 

melodie B John Bacchus Dykes 'Almsgiving 
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*Verkondiging Kiezen! 

 

*Zingen: Ik kies vandaag (Opw 645) 

Ik kies vandaag: ik leef voor U. 

Ik kies vandaag: ik geef mijn ‘ja’ aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan. 

Ik kies vandaag: ik leef voor U. 

 

Want met heel mijn gezin 

dien ik U Heer. 

Want met heel mijn gezin 

wil ik leven tot uw eer, 

vandaag. 

 

Ik kies vandaag: ik leef voor U. 

Ik kies vandaag: ik geef mijn ‘ja’ aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan. 

Ik kies vandaag: ik leef voor U. 

 

(Refrein) 

Want met heel mijn gezin 

dien ik U Heer. 

Want met heel mijn gezin 

wil ik leven tot uw eer. 

 

Want met heel mijn gezin 

dien ik U Heer. 

Want met heel mijn gezin 

wil ik leven tot uw eer, 

vandaag. 

 

Vader God, Vredevorst, 

Wonderbare Raadsman, 

Majesteit, toegewijd 

willen wij U volgen. 

 

Ik kies vandaag: ik leef voor U. 

Ik kies vandaag: ik geef mijn ‘ja’ aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan. 

Ik kies vandaag: ik leef voor U. 

 

*Gebed en voorbede 

 

*Aandacht voor de collecten 

Collectedoelen:1
e
 : Diaconie (Oeganda); 2

e
 : Onderhoudsfonds 3

e
 Deurcollecte Jeugd 

 

 

*Zingen Opw. 334 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen 
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 

waar U bent zal de nacht verdwijnen 

Jezus licht van de wereld vernieuw ons 

levend woord ja Uw waarheid bevrijd 

ons, 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Kom Jezus kom 

vul dit land met Uw heerlijkheid 

kom Heil'ge Geest 

stort op ons Uw vuur 

zend Uw rivier 

laat Uw heil heel de aard vervullen 

spreek Heer, uw woord 

dat het licht overwint. 

 

Heer ‘k wil komen in Uw nabijheid 

uit de schaduwen in Uw heerlijkheid 

door het bloed mag ik U toebehoren 

Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen 

schijn in mij, schijn door mij. 
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Kom Jezus kom 

vul dit land met Uw heerlijkheid 

kom Heil'ge Geest 

stort op ons Uw vuur 

zend Uw rivier 

laat Uw heil heel de aard’ vervullen 

spreek Heer, uw woord 

dat het licht overwint 

 

Staan wij oog in oog met u Heer 

Daalt uw stralende licht op ons neer 

Zichtbaar, tastbaar wordt u in ons leven 

U volmaakt wie volkomen zich geven 

schijn in mij, schijn door mij. 

 

Kom Jezus kom 

vul dit land met Uw heerlijkheid 

kom Heil'ge Geest 

stort op ons Uw vuur 

zend Uw rivier 

laat Uw heil heel de aard vervullen 

spreek Heer, uw woord 

dat het licht overwint. 

 

*Zegen  

*Orgelspel 

  


