
 
Liturgie en nieuws, zondag 24 november 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

Einde kerkelijk jaar  
    
Morgendienst mmv WelcomeSingers Avonddienst Gezamenlijke jeugddienst in Maranathakerk 
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens – Ritzema,  

ds. W.J.W. Scheltens 
Voorganger: -- 

Organist/piano: Sipke de Boer Organist: -- 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Willemijn Doornbos Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Willeke Meppelder  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst:  Aan U behoort, o Heer der heren, Lied 978 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm  121:1, 4 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet,  
- Zingen: Lied 195 (klein Gloria), waarna allen gaan zitten  
 
- Angelina van Hunnik zingt:  Mag ik dan bij U schuilen? 
 
Als het moeilijk word, ik geen uitweg meer kan vinden, 
mag ik dan bij U? Als ik word vervolgd, wat ik wil geloven. 
Mag ik dan bij U? Als ik honger lijd, geen eten meer kan vinden, 
mag ik dan bij U? Als ik er niet meer ben, of mijn vrienden moet 
missen, 
mag ik dan bij U?  
 
Refrein 
Mag ik dan bij u schuilen? Als het nergens anders kan. 
En als ik moet huilen. Droogt U mijn tranen dan? 
Want als ik op zoek ga, dan merkt U dat aan mij. 
Blijft U dan mijn redder? Blijft U altijd bij mij? 
 
Als ik U blijf zoeken dan zal ik u zeker vinden, 
ga me niet voorbij. Dan zult U mij vragen 
en mij ook bevragen. Here, helpt U mij… 
Als ik U heb gevonden, geneest U dan mijn wonden, 

 
want U bent bij mij. Mag ik bij U komen, 
voor altijd bij U wonen, want U houdt van mij.  Refrein 2x 
 
Als ik U ontmoet genade zal ontvangen, 
mag ik dan bij U? Als de tijd dan komt 
om een nieuw leven te beginnen vind ik rust bij U. 
 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen:  De Here is mijn Herder (Opwekking121) met de 
muziekgroep 
 
De Here is mijn Herder, 
mij ontbreekt niets; 
Hij doet mij nederliggen 
in grazige weiden; 
Hij voert mij aan rustige wateren; 
Hij verkwikt mijn ziel. 
Hij leidt mij in rechte sporen 
om Zijns Naams wil. 
 
Zelfs al ga ik door een dal 
van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, 
want Gij zijt bij mij; 
Uw stok en Uw staf,  
die vertroosten mij. 
Gij richt voor mij een dis aan 
voor de ogen van wie mij benauwen. 



Gij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
Ja, heil en goedertierenheid 
zullen mij volgen, 
al de dagen van mijn leven; 
ik zal in het huis des Heren verblijven 
tot in lengte van dagen. 
De Here is mijn Herder. 
 
- Wij gedenken in het licht van de Opgestane Heer 
- Zingen:  Lichtstad met uw paarlen poorten. 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten,  
Wond’re stad zo hoog gebouwd,  
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar zijn 
liefdesstem,  
              daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw 
Jeruzalem 
 
Heilig oord vol licht en glorie,  
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit.  Refrein 
 
Wat een vreugde zal dat wezen  
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten, 
in het nieuw Jeruzalem. Refrein 
 
- Gebed om de werking van de Heilige Geest 
 
- Zingen:  Machtig God, sterke Rots (Opwekking 277) met de 
muziekgroep 
 
Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. 
Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. 
 

Lam van God hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig. 
Stralend licht Morgenster, niemand is als U. 
 
Prijs de Vader, prijs de Zoon. 
Prijs de Geest die in ons woont. 
Prijs de Koning der eeuwigheid. 
Prijs hen tot in eeuwigheid. 
 
Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. 
Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. 
Lam van God hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig. 
Stralend licht Morgenster, niemand is als U. 
 
Prijs de Vader, prijs de Zoon.       
Prijs de Geest die in ons woont.   
Prijs de Koning der eeuwigheid.    
Prijs hen tot in eeuwigheid.           
 
- Kinderen gaan naar de nevendienst 
- De Bijbel open: Psalm  56 
- Zingen: Psalm  139: 1, 2 
- Tekst voor de verkondiging   Psalm 56: 10b en11a 
"want dit weet ik: God staat mij terzijde. Op God, wiens woord ik 
prijs,  
op de HEER, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik". 
- Verkondiging   Vertrouwen op God 
- Zingen: Psalm 56: 3, 4 
- Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Ga met God, Lied 416 (staande) 
- Zegen, waarna wij zingen: Lied 415: 3 
- Orgelspel 
 



Nieuwsbrief 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 
ophalen voor de zegen. 
* Maandag 25 november is er gemeenteavond over kerk zijn met 
vier generaties, zie het artikel van onze scriba Holmer Doornbos 
in Contact  
* De catechese is dinsdag: 17+ om 20.00 uur; en woensdag: 12-
16 jarigen om 19.00 uur.  
* Donderdag lezen we weer een goed verhaal met 1 Johannes, 
aanvang: 20.30 uur.  
* Volgende week is ‘s morgens op de eerste zondag van Advent 
aandacht voor Micha. 
* Binnenkort is het weer kerstmarkt in Lunteren. Al een aantal 
jaren zijn we ook als kerken aanwezig. Omdat het juist op een 
kerstmarkt ook belangrijk is om te laten  merken, dat het ook 
helemaal van deze tijd is om regelmatig een kerk te bezoeken en 
deel uit te maken van een gemeente. Wanneer je je 
aangesproken voelt, wil je je dan bij Jacqueline van de Steeg of 
Jeanine van Maanen melden?  
De	Kerst-Inn	2019	is	2e	Kerstdag	's	middags	in	het	
Westhoffhuis,	zie	flyer	op	het	prikbord;	info	bij	Wil	Welgraven	
 

 

 


