
4 
 

(staande) 
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht, 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 
U werd een mens, U daalde neer, 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer, 
die ons van elke vloek bevrijdt. 

U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis, 
want door Uw bloed, Uw levenskracht, 
komen wij vrij voor God te staan. 
 
Van eerste kreet tot laatste zucht, 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 

 
- Zegen, met als antwoordlied: ‘Ga met God’ 
 vanuit de Grote Kerk, Bredahttps://www.youtube.com/watch?v=fccYzkb2XrU  
 
- Orgelspel. 
 

Mededelingen Nieuwsbrief: 

 Op zondag 29-11 zal er een gezinsdienst worden gehouden. Voor de 
kinderen is er oppasdienst en nevendienst geregeld!!!  
Onze ambulant predikant Henk Makkinga zal voorgaan. We starten die 
zondag met het adventsproject    
Reserveren !!!  
Leuk wanneer we de kerk volkrijgen met jonge gezinnen!!!! 
Kan je 29-11 niet, de volgende gezinsdienst is op 20-12. 

 Op zaterdag 28 november staat de volgende koffieochtend gepland. Deze kan 
helaas nog niet in de kerk gehouden worden en daarom hebben we weer een 
programma gemaakt die zaterdag in de app groep van Koffietijd en meer gedeeld 
wordt. Hopelijk kunnen we ons zo toch verbonden voelen met elkaar. Mocht je 
niet in deze groep zitten en wil je dit niet missen, meld je dan aan via Whatsapp 
naar 06-13353731 (Edith Geluk)  

 De bloemen van a.s zondag gaan mee met de nabestaanden van de overleden 
gemeenteleden van het afgelopen jaar. 

 Kerst-Inn 2e Kerstdag gaat dit jaar niet door ivm met het Covid-19 virus. We 
hopen in 2021 weer een Kerst-Inn te kunnen organiseren. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 22 november 2020 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

 

Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur 

Voorganger : Ds. W.J.W. Scheltens (Lunteren) 

Organist : Sipke de Boer 

 

 

 

Avonddienst Gezamenlijke Jeugddienst in de Maranathakerk 

Aanvang : 19:00 uur  

Voorganger : Ds. T.Schutte 

 

 

 

Collecten: 

1e Kerk 

2e Onderhoudsfonds
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Liturgie Ochtenddienst 
Orgelspel 
Voor de dienst : Stil, mijn ziel, wees stil door Sieneke en Bas 

Welkom  

Aanvangslied: Psalm  84:1,4 (staande) 
Nederland Zingt vanuit de Nieuwe Kerk in Delft: https://www.youtube.com/watch?v=RDBAHsXnOdA 
Stil gebed, Votum en groet,  
Orgelspel: Lied 195 (klein Gloria), waarna allen gaan zitten  
 
- Zonder jou door Joost Agterberg 
 
Ik kan over jou vertellen, 
of zeggen hoe het met mij is, 
maar ik kan niemand laten voelen,  
hoe ontzettend ik je mis. 
 
Ik kan huilen, ik kan schreeuwen 
ik kan vloeken wat ik wil, 
maar hoe hard ik ook tekeerga,  
zonder jou blijft alles stil. 
 
Ik eet, ik drink, ik praat, ik doe,  
er zijn zelfs beetjes blij, 
maar alles heeft een nare smaak,  
want jij bent er niet meer bij.  
 
Soms kruip ik in mijn bol verdriet  
en ben ik dicht bij jou; 
dan voel ik door mijn tranen heen,  
hoeveel ik steeds nog van je hou. 
 
Soms doet het zo verschrikkelijk pijn, 
dat ik haast niet meer weet,  
hoe ik ervoor zorgen kan, 
dat je mij nooit vergeet. 

 
Dan kruip ik in mijn warme bed  
dicht tegen iemand aan. 
En vraag of hij wil blijven,  
tot de pijn is weggegaan. 
 
Ik kan er haast niet over praten, 
alles wat ik zeg voelt kil, 
want zonder jou, dat heeft geen 
woorden, 
zonder jou is alles stil. 
 
In mijn dromen en gedachten  
loop jij altijd met me mee, 
hand in hand langs alle sterren, 
jij en ik, wij met z’n twee. 
 
Zo blijf je heel dicht bij mij wonen,  
een gouden randje aan mijn rouw, 
en kan ik misschien toch nog verder,  
verder leven  zonder jou. 
 
 
 

 
- Gebed 
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- Tot ziens (door Petra Boiten) 
 
Al weet ik dat je veilig bent, 
geborgen bij de Heer, 
de lege plaats blijft onvervuld; 
ik zie je hier nooit meer. 
 
Al weet ik dat je veilig bent, 
verlost van alle pijn, 
ik kan mijn vragen niet meer kwijt, 
kan nooit meer bij je zijn. 
 
Al weet ik dat je veilig bent, 
ik zoek en vind je niet; 
ik vraag het aan een lege lucht, 
of je mij hoort en ziet. 

 
Al weet ik dat je veilig bent, 
mijn hart wil er niet aan, 
dat je, die ik niet missen kan, 
voorgoed bent heengegaan. 
 
Al weet ik dat je veilig bent, 
ik zie je hier nooit meer, 
maar als het donkert, zeg ik zacht: 
“Tot ziens, bij God de Heer!” 
 
 
 

 
- Wij gedenken in het licht van de Opgestane Heer 
 
- Lied: Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe  
 Nederland Zingt vanuit de Martinikerk  te Groningen:https://www.youtube.com/watch?v=6l5YNkXUGEw 
 
- Gebed om de werking van de Heilige Geest 
 
- Kindermoment, gelezen door Brent Egbertsen 
 
- De Bijbel open: Psalm  42 
 
- Verkondiging Zoals een hinde smacht naar stromend water, 

zo smacht mijn ziel naar U, o God. 
- Lied:  Ik zal er zijn (Sela) https://www.youtube.com/watch?v=ZgtpTdy4PcA 
  
- Dankgebed en Onze Vader 
 
- Aankondiging collecten bij de uitgang of thuis overmaken 
 ( 1e collecte : Kerk 2e collecte : Onderhoudsfonds) 
 
- Slotlied door de WelcomeSingers: Lied 939 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht 


