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Nieuwsbrief 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de 
crèche ophalen voor de zegen.  
* In maart en april vindt de inzameling plaats voor de 
Voedselbank. Deze zondag worden weer tasjes 
uitgedeeld na afloop van de kerkdienst die volgende 
week gevuld kunnen worden ingeleverd. 
* De collectebonnen kunt u voortaan bestellen bij Didy en 
Wim Spelt in plaats van bij Yvonne van der Ploeg. Zie 
het komende Contact.  
* Vanavond is er een welkomdienst met 
WelcomeSingers en het thema is: een goed gesprek met 
Martha (Johannes 11).  
* De catechese is op dinsdag om 20 uur en op woensdag 
om 19 uur. 
* Donderdag begint de kring over de brief van Judas, 
aanvang: 20.30 uur. 
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Liturgie voor de morgendienst 
 

op zondag 3 maart 2019 in de  
 

Gereformeerde Kerk (PKN) 
Oranjestraat, Lunteren 

 
om 10.00 uur 

 
 

 
 

 
waarin de Heilige Doop bediend wordt aan 

 
Anna Evelynn van Maanen 
Tom Anne Geert Meppelder 

Mees Gerrit Eliaz van de Vliert 



2 

 

- Orgelspel 
- Voor de dienst: Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
Lied 601 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangspsalm: Psalm 87: 1, 2, 3, 4(staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Klein Gloria, Lied 195 (waarna allen gaan 
zitten). 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Woord voor onderweg: Spreuken 4: 20-27 
- Zingen: Wat de toekomst brengen moge, Lied 913: 1 
- Inleiding op de doop 
-  https://m.youtube.com/watch?v=RblSyDvlzO0  
- Signaal 
We hebben God gedankt om jou, 
zo mooi, zo gaaf geboren. 
 
Nu vragen we aan God,  
die jou heeft uitverkoren: 
 
bescherm, behoed ons kind,  
bewaar dit stukje hemelgloed,  
wat er ook mag gebeuren. 
 
Schenk het een leven  
en een wereld vól met kleuren! 
 
- Vraag aan de gemeente (staande) 
- Doopvragen aan doopouders: Bas en Kati van Maanen-
Csatlos, Arjen en Willeke Meppelder-Sauer, Johan en 
Franciska van de Vliert–Hazenberg 
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als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
- Zegen, waarna: Lied 415: 3 
- Orgelspel 
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(Refrein)  
 
Bridge 4x: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm.  
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust.  
(Refrein)  
Waar U woont.  
 
- Verkondiging: Licht der wereld 
- Zingen: U kennen uit en tot U leven, Lied 653: 1, 4, 7  
- Kinderen komen terug uit de nevendienst 
- In memoriam (staande) 
- Zingen: Psalm 122: 1 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Zegen mij, op de weg die ik moet gaan 
(Opwekking 710; staande) 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
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1. Geloven jullie, dat de waarheid van God,  
               die ons gegeven is in de Bijbel,  
               in de Apostolische Geloofsbelijdenis beleden 
wordt  
               en in de kerk de bron van verkondiging is,  
               ons volle vertrouwen verdient en ons brengt bij 
de God van ons leven? 
 2. Belijden jullie, dat onze kinderen,  
               hoewel ze delen in het onvolkomene van de 
wereld,  
               opgenomen zijn in het heil van Christus  
               en daarom gedoopt worden? 
 3. Beloven jullie deze dochter en zonen, van wie 
jullie respectievelijk de vader 
               en moeder zijn, naar jullie vermogen te 
onderwijzen en te doen onderwijzen  
               in de waarheid van God en hen een voorbeeld 
van  
               christelijke levenswandel te geven? 
 
- Zingen: Stil mijn ziel wees stil (Opwekking 717) 
 
Stil mijn ziel wees stil, 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 
 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
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die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af  
dwars door het dal zal Hij je leiden 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
 
God U bent mijn God... 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft 
wacht wacht op de Heer 
de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 
2x 
God U bent mijn God... 
Ik rust in U alleen. 
 
- Bediening van de heilige Doop aan: Anna Evelynn van 
Maanen, Tom Anne Geert Meppelder, Mees Gerrit Eliaz 
van de Vliert.  
 
- Zingen: De Here zegent jou (Op Toonhoogte, nr. 395)  
(staande)  
 
De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal zijn vrede aan  je geven. 
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- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
- De Bijbel open: Johannes 8:12-20 
- God van licht: (Opwekking 807) 
 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee.  
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee.  
 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee.  
 


