
 
Liturgie en nieuws, zondag 6 januari 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Johan Hulshof Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Joyce van Leeuwen Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Marjolijn Agterberg  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst zingen: Ik wil van God als van mijn Herder 
spreken, Psalm 23 
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm  25: 2, 6, 7 (staande)   
- Stil gebed, votum en groet en Klein Gloria, Lied 195 (waarna we 
gaan zitten)  
- WelcomeSingers: Breng ons samen 
WelcomeSingers: couplet 1, 2, allen: couplet 3, 4, 5, 6 
WelcomeSingers: 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 
Allen:  
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! (2x) 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
- Gebed 
- Zingen: De rivier (Opwekking 642) 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 



Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
 
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 
'k wil U daar ontmoeten,Heer. 
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. Refrein 
 
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."   Refrein 
 
Leid mij steeds weer naar het water; 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
- Bevestiging van Kees Geluk tot jeugddiaken 
- Zingen: The Lord bless you and keep you (staande) 
 
The Lord bless you and keep you,  
the Lord make his face to shine upon you  
and be gracious unto you.  
The Lord lift up the light of his countenance upon you  
and give you peace.  
Amen. 
 
- Woord van geloof: Jesaja 60: 1-5 
- Zingen: Een levensweg te gaan 

WelcomeSingers: couplet 1, allen: coupletten 2, 3 
1. Een levensweg te gaan  
bij licht van zon en maan,  
bij dagen en bij nachten;  
en vóór mij ligt mijn lot,  
maar achter mij staat God,  
de bron van al mijn krachten. 
 
2. Zie ik onzeker om  
als ik in ´t duister kom,  
dan zal ik Hem ervaren.  
Hij volgt mij op de voet  
en maakt mij welgemoed,  
want God zal mij bewaren. 
 
3. Niet áchter mij blijft Hij,  
of louter aan mijn zij,  
ook vóór mij is Hij gaande  
en kiest voor mij de weg.  
Nu vrees ik heg nog steg  
waar Hij mijn wegen baande. 
 
- Gebed bij de opening van de Bijbel 
- Zingen:  Jezus is de goede herder. 
Jezus is de goede herder,  
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
Als je ’s avonds niet kunt slapen, 
als je bang in ’t donker bent. 
Denk dan eens aan al die schaapjes 
die de Heer bij name kent. 
 
Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 



denk dan aan de goede herder. 
Hij vergeet  zijn schaapjes niet.  
 
Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
- Kinderen gaan naar de nevendienst 
- De Bijbel open: 1 Petrus 3: 8-18 
- Zingen: Psalm 147: 3, 7- Verkondiging: We spreken elkaar en 
zijn bereid tot verantwoording van de hoop die in ons is 
- WelcomeSingers Jezus roept hier mensen samen, lied 975  
WelcomeSingers: couplet 1; allen: couplet 2, 3, 4 
 
- Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
- Zingen: Lied van de wegzending (uit: Gezangen voor Liturgie, 
Lied 654)  Refrein allen; coupletten door WelcomeSingers) 
Refrein: 
Wij hebben voor u gebeden,  
dat uw geloof niet bezwijkt. 
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen 
versterk uw broeders, versterk uw zusters. 
Wij hebben voor u gebeden, 
dat uw geloof niet bezwijkt. 
 
1. Gaat uit over alle landen  
tot zover als de wereld reikt. 
Verkondigt het Evangelie,  
dat het alles wat leeft bereikt  Refrein 
 
2. En zegt wie in Hem geloven  
zijn gered voor het koninkrijk. 
De wonderen, blijde tekens 
zijn dan binnen uw handbereik. Refrein 
 
3. Verdrijft in zijn naam de duivels, 
dat het kwaad uit de wereld wijkt. 
Legt handen op aan wie lijden, 
dat het heil tot de hemel reikt.   Refrein 

- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (zingend, Opwekking 436) 
 
Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard'. 
  
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. Amen. Amen. 
 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
Ondertussen zingen de WelcomeSingers: Praise, my soul, the 
King of heaven 
 
1. Praise, my soul, the King of heaven, 
to His feet thy tribute bring: 
ransomed, healed, restored, forgiven, 
who like me His praise should sing? 
Allen: Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise the everlasting King. 
 
 



2. Praise Him for his grace and favor 
to our fathers in distress. 
Praise Him still the same as ever, 
slow to chide, and swift to bless. 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
glorious in His faithfulness. 
  
3. Fatherlike, He tends and spares us, 
well our feeble frame He knows; 
in His hands He gently bears us, 
rescues us from all our foes. 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
widely as His mercy flows. 
  
4. Angels, help us to adore Him; 
ye behold Him face to face; 
sun and moon, bow down before Him, 
dwellers all in time and space; 
Allen: 
praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise with us the God of grace. 
  
- WelcomeSingers : Vrede zij met jou 
- Slotlied: Zegen ons, Algoede , Lied 415 (staande) 
- Zegen met gesproken 'amen', waarna we zingen: Ga met God, 
lied 416  
- Orgelspel 
- Na de dienst is de Nieuwjaarsbegroeting 
 
 

Liturgie voor de avonddienst 
 
- Orgelspel 
- Welkom. 
- Intochtslied: Psalm 100 (staande) 
- Stil gebed, votum en groet 
- Gebed 
- De Bijbel open: Jacobus 1 
- Zingen: Groot is uw trouw, o Heer, Lied 885 
- Verkondiging: De Vader van de hemellichten – bij Hem is nooit 
enige verandering en of verduistering 
- Zingen: Psalm 102: 8, 9, 13 
- Dankgebed en voorbeden 
- Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b (staande) 
- Collecte 
- Slotlied: Aan U behoort, o Heer der heren, Lied 978 (staande) 
- Zegen, waarna we zingen: ‘Amen, amen, amen’ 
- Orgelspel 
 
Nieuwsbrief 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 
ophalen voor de zegen.  
* De catechese is weer op dinsdag 15 januari en op woensdag 
16 januari.  
* Voor de kring ‘Een goed gesprek over Exodus’ op donderdag 
31 januari, 14 en 21 februari zijn er artikelen van prof. Eep 
Talstra in CW. Geeft u zich even op, dan krijgt u die artikelen 
voor 31 januari. 
 

 
 


