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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

zondag 19 maart 2023 
4e zondag 40 dagen tijd 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Sipke de Boer 

Ouderling van dienst: Petra Boiten 
Diaken van dienst: Jan en Gerdien Luchies 
Oppasdienst: Paula Kampfraath en Marjelle van Iwaarden 
Kinderkring: Alies Hendriksen 
Beamerdienst: Barend 
Bloemendienst : W. Keijzer 
 

 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur 
Voorganger: Dhr. Cock Kroon , Lunteren 
Organist: Betty Diender 
m.m.v de welcome singers 
 
 
 
Collecten: 
1e Diaconie /ZWO ; Ethiopie, noodhulp en rampenpreventie 
2e Onderhoudsfonds 
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ik zal het goede zoeken. 
Geef me kracht, Heilige Geest: 
ik zal het goede vasthouden. 
Bescherm me, Heilige Geest: 
ik zal het goede nooit verliezen. 
Toegeschreven aan de H. Augustinus 

*Schriftlezing: Exodus 15:1-21 & Romeinen 12:19-21 
*Zingen: Psalm 66 : 1, 2 (verwondering over wat God doet) 
*Verkondiging: Zingen van verwondering 
*Zingen : Psalm 66 : 3, 6 (anderen opwekken tot verwondering) 
Collecte : 1e Diaconie /ZWO ; Ethiopië, noodhulp en rampenpreventie 

2e Onderhoudsfonds 
*Dankgebed  
*Zingen : NLB 705 : 1, 2, 3, 4 (verwondering over wie God is: Vader, Zoon en 
Heilige Geest) 
*Zegenlied: psalm 103 : 1, 2 , 9  
*Heenzending en zegen (zingend 3 * amen) 
 

Mededelingen 
*Bloemen 

De bloemen van deze zondag ter bemoediging naar mevr. Koolstra in de 
Honskamp 

*Collecte. 
Vandaag zal, voor het eerst na ongeveer drie jaar, weer worden gecollecteerd 
met collectezakken tijdens de dienst. 

*Diaconie/ZWO collecte 19 maart 2023,  
Ethiopië Noodhulp en rampenpreventie  Ethiopië wordt regelmatig getroffen 
door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. 
Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren de bodem irrigeren en nieuwe 
gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ook helpt de kerk mensen met 
andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst 
tegenvalt. 
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3. O the deep, deep love of Jesus, love of every love the best! 
’Tis an ocean full of blessing, ’tis a haven giving rest! 
O the deep, deep love of Jesus, ’tis a heav’n of heav’ns to me; 
And it lifts me up to glory, for it lifts me up to Thee! 

*Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. 
*Intochtslied : NLB 985 : 1, 2, 3 (verwondering over wie God is: heilig) 
*Stil gebed, votum en bemoediging 
*Koorzang: De schepping prijst haar Makers pracht (verwondering over wie God 
is: Schepper) 
De schepping prijst haar Makers pracht! 
Hij leidt de dans van dag en nacht; 
Hij roept de zon, zij straalt, 
totdat het avondrood weer daalt. 
Hij draait de aarde, strooit de sneeuw; 
Hij ademt en de arend zweeft 
op vleugels van de wind. 
Hij wekt het nieuwgeboren kind. 
Halleluja! Laat alles zingen voor de 
Heer! 
Halleluja! Heel de aarde, prijs je Maker! 
Heel de schepping, geef je Koning eer! 
 
De schepping straalde toen Hij kwam; 
de Eeuwige, door tijd omarmd, 
die Vaders plan volbracht 
en mensen weer verzoening bracht. 
De tweede Adam nam de schuld; 
de vloek is weg, de wet vervuld! 
Zijn dood heeft ons bevrijd; 
wij zijn van Hem in eeuwigheid! 
Halleluja! Laat alles zingen voor de 

Heer! 
Halleluja! Heel de aarde, prijs je Maker! 
Heel de schepping, geef je Koning eer! 
 
De schepping hunkert naar zijn komst, 
tot Christus hier op aarde troont. 
Haat, oorlogsleed en strijd 
zijn weeën van de nieuwe tijd. 
'Alles wordt nieuw, heel dit heelal; 
de aarde zingt de hemel na 
in één uitbundig lied, 
als zij haar God en Koning ziet!' 
Halleluja! Laat alles zingen voor de 
Heer! 
Halleluja! Heel de aarde, prijs je Maker! 
Heel de schepping, geef je Koning eer! 
 
Oorspronkelijke titel: Creation sings the 
Father’s song. 
Ned. tekst: Harold ten Cate. 
© 2008 Thankyou Music. For the 
Benelux: Smallstonemediasongs.com 

*Belijden door te zingen: NLB 885 : 1, 2, (verwondering over wie God is: trouw) 
*Zingen: NLB 969 : 1, 4 (verwondering over wat God geeft: verbondenheid) 
*Gebed om de Heilige Geest 
*Koorzang: Fluister het mij in (verwondering over dat God ons verlangen wekt) 

 Fluister het mij in, Heilige Geest: 
ik zal het goede denken. 
Spoor me aan, Heilige Geest: 
ik zal het goede doen. 
Verlok me, Heilige Geest: 
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Liturgie ochtenddienst 
Thema: Waar komt het Licht vandaan…. 

 
Jezus is het Brood uit het hemel. Gods Woord. 

Als je in dat licht gaat staan verandert de belichting van heel je leven. Toch? 
 

Ga mee in ons midden 
Daglicht en vrede 
Brood om te delen 
Woord in ons hart 

*Orgelspel 
*Lied voor aanvang van de dienst: Mijn hulp is van U Heer  ( opname) 

Wij bereiden ons voor 
*Intochtslied lied 836:1 en 2 
*Stil gebed 
*Onze hulp en Groet 
*We staan stil bij het liturgisch bloemstuk 
*Kyriëgebed 
*We zingen lied 1008:1 en 2 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 
*Gebed bij de opening van de Schrift 
*Inleiding op het thema 
*We luisteren naar: Jij daar in het donker 
*Moment met de kinderen 
*De kinderen gaan naar de kinderkring, 

 we zingen het kinderlied in de veertigdagen Sta op en ga mee 
*Bijbellezing: Johannes 6:25-36, 41-51 
*Lied: 653: 1 en 2 

*Moment van bezinning 
 
 
 
*We luisteren naar: Jij daarin het 
donker en aansluitend zingen we 
lied 1005: 1 en 3 
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Gaven en gebeden 
Collecte : 1e Diaconie /ZWO ; Ethiopie, noodhulp en 
rampenpreventie 
2e Onderhoudsfonds 
*Dankzegging en voorbeden, Onze Vader 

Heenzending en zegen 
*We zingen als slotlied lied 154b: 4, 6 en 9 
*De kinderen van de oppas worden opgehaald 
*Zegen, die we beantwoorden met lied 154b: 10 
 
 

 

 

Mededelingen 
*Bloemen 

De bloemen van deze zondag ter bemoediging naar mevr. Koolstra in de 
Honskamp 

*Collecte. 
Vandaag zal, voor het eerst na ongeveer drie jaar, weer worden gecollecteerd 
met collectezakken tijdens de dienst. 

*Diaconie/ZWO collecte 19 maart 2023,  
Ethiopië Noodhulp en rampenpreventie  Ethiopië wordt regelmatig getroffen 
door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. 
Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren de bodem irrigeren en nieuwe 
gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ook helpt de kerk mensen met 
andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst 
tegenvalt. 
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Liturgie avonddienst 
Zingen van verwondering 

m.m.v welcome singers 

 
*Koorzang: O the deep, deep of love of Jesus 

1. O the deep, deep love of Jesus, vast, unmeasured, boundless, free! 
Rolling as a mighty ocean in its fullness over me! 
Underneath me, all around me, is the current of Thy love 
Leading onward, leading homeward to Thy glorious rest above! 

2. O the deep, deep love of Jesus, spread His praise from shore to shore! 
How He loveth, ever loveth, changeth never, nevermore! 
How He watches o’er His loved ones, died to call them all His own; 
How for them He intercedeth, watcheth o’er them from the throne! 


