
 
Liturgie en nieuws, zondag 5 oktober 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Welkomdienst 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema 
Organist: Sipke de Boer Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Alies Hendriksen Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Liseon Noorlander  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst  
 
- Orgelspel. 
 
- Voor de dienst: Zingen: Door de wereld gaat een woord  
(Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, Lied 802:1,3,4,5,6) 
 
1.Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
'Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land, dat Ik u wijs.' 
 
Refrein: Here God, wij zijn vervreemden  
door te luist' ren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
3. Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem het woord verstaan. Refrein 
 
4. Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. Refrein 
 
5. Velen, die de moed begaf, 
blijven staan,of dwalen af. 
 

Hunk'rend naar hun oude land.  
Reisgenoten, grijp hun hand. Refrein 
 
6.Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
'Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land, dat Ik u wijs.' Refrein 
 
- Woord van welkom. 
- Intochtslied: Psalm 147: 1,5,7 (staande). 
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria: 
        'Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,  
        als in den beginne, nu en immer, 
        en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.'  
                                       (waarna allen gaan zitten). 
- Gebed van inkeer 
- Zingen: Gezang 434: 5 
- Woord van geloof: Efeziërs 2: 12 en 13 bedenk dat u destijds 
niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het 
burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de 
verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde 
in een wereld zonder hoop en zonder God. 13 Maar nu bent u, 
die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door 
zijn bloed. 
- Zingen: Gezang 259: 1,2 
- Gebed bij de opening van de bijbel 
- Zingen: Shalom chaverim (Shalom mijn vrienden, tot we elkaar 
weer ontmoeten ) 
 



Shalom chaverim, shalom chaverim, 
Shalom, shalom 
L’hit-rah-oat, L’hit-rah-oat 
Shalom, shalom 
 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst.  
- De Bijbel open: Genesis 27 : 1-40 
- Zingen: U komt de lof toe (Lied 339a, Zingen en bidden in huis 
en kerk)  
 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen.   
 
- Verkondiging: Een zegen en beetje zegen… 
- Zingen: Gezang 264: 1,2,4 
- Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug en komen naar 
voren. 
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
- Collecten  1e: Kerk  2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lichtstad met uw paarlen poorten.(staande) 
 
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 

- Zegen, waarna wij zingen Gezang 456: 3 (staande). 
 
- Orgelspel 
 
 
Nieuwsbrief 
* Vanavond is er welkomdienst met de WelcomeSingers en het 
thema is: Israël: verbondenheid. 
* Dinsdag 7 oktober van 14.00u-18.00u is er weer een OPEN 
HUIS voor de verkoop van producten uit Israël bij de fam. Van 
Essen aan de Krommesteeg nr.21en zaterdag 11 oktober kunt u 
van 11.00u-16.00u terecht bij ANKE VAN DER WAL aan de 
Kastanjelaan Oost nr. 10. 
We hopen er weer een paar gezellige dagen van te maken. Kom 
gerust geheel vrijblijvend even binnenlopen. Allen van harte 
welkom! 

 


