
 
Liturgie en nieuws, zondag 17 december 2017, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Welkomdienst m.m.v. Kavoca (Kampen) 
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Johan Hulshof Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Joyce van Leeuwen Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst: Lied 439: 1, 2 en 3 
- Welkom 
- Zingen: Psalm 102: 1, 3, 4 
- Stil gebed, votum en groet (waarna de gemeente gaat zitten) 
- Brent Egbertsen en Joost Agterberg steken de derde 
adventskaars aan 
 
Vandaag branden drie kaarsjes, 
Drie vlammetjes van licht  
Vertellen van het Kind dat komt, 
Is dat geen mooi bericht? 
 
- Zingen: Lied 461 
- Gebed van inkeer en verootmoediging  
- Woord voor onderweg: Micha 6: 8 en Micha 7:18 
- Zingen: Lied 992 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Zingen: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’ 
 
Lees je bijbel,  
bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
- De kinderen naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Jona 3 

 
- Zingen: Psalm 130: 2, 3 
- De Bijbel open: Marcus 1: 1-5 
- Zingen: Lied 440: 1, 4 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 1005 (Nederlandse tekst) 
- Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
Hoofdthema: “GEGREPEN DOOR GODS LIEFDE” 
Projectthema van vandaag: Gehoorzamen aan Gods liefde 
- Projectlied: melodie: (= lied 469 Nieuwe Liedboek).  
  (Het refrein en de coupletten hebben dezelfde melodie) 
 
refrein:  
Voor alle mensen groot en klein 
wil God zo graag de Redder zijn. 
Luister naar dit verhaal, je wordt 
gegrepen door de liefde van God. 
 
coupletten: 
God vraagt opnieuw gehoorzaamheid 
en nu is Jona wel bereid. 
Hij gaat naar Ninevé en leert: 
vergeving voor wie zi-ich bekeert. 
 
Zo kwam Gods liefde aan het licht, 
voor heel de stad een blij bericht. 
Ook wij belijden onze schuld 
en zien in Jezus Go-ods geduld. 
 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  



- Collecten: 1e Kerk, 2e Diaconie 
- Slotlied: Gezang 117: 1, 3, 5 (Liedboek voor de kerken)  
 
Hoe zal ik U ontvangen,  
hoe wilt Gij zijn ontmoet,  
der wereld hoogst verlangen,  
des harten heiligst goed?  
Wil zelf uw fakkel dragen  
in onze duisternis,  
opdat wat U behage  
ons klaar en zeker is.  
 
Ver van de troon der tronen  
en 's hemels zonneschijn  
wilt Ge onder mensen wonen,  
der mensen broeder zijn.  
Met God wilt Ge ons verzoenen,  
tot God heft Ge ons omhoog,  
en onder millioenen  
hebt Gij ook mij in 't oog.  
 
Zo diep waart Gij bewogen:  
Gij daaldet van uw troon;  
uit godlijk mededogen  
zocht Gij der mensen woon,  
Gij die de last der volken,  
hun plagen duizendvoud,  
 wat niemand kan vertolken,  
 in liefde omsloten houdt.  
 
- Zegen, waarna: ‘Amen, amen, amen’, Lied 415:3 
- Orgelspel 
 

Nieuwsbrief  
* Tijdens de kindernevendienst ontvangen alle kinderen een klein 
schatkistje. Daar komt gedurende het kerstproject een voorwerp 
in, dat verband houdt met het project. 
* Vanavond is de dienst met Kavóca uit Kampen. 
* De komende tijd is er geen catechese; dat is weer op 9 en 10 
januari. 
* Zaterdag 23 december is het Kinderkerstfeest in de kerk, 
aanvang: 18.30 uur. 
 

 


