
 
Liturgie en nieuws, zondag 26 oktober 20214, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. P.J. Moet (Velp) Voorganger: dhr. R. Fluit (Lunteren) 
Organist: Job André Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alexandra van der Kuur  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
- Lied voor aanvang van de dienst: LB2013: Lied 287: 1, 2 en 5 
(= melodie van LB1973 gezang 289 Morgenglans der 
eeuwigheid) 
 
1.Rond het licht dat leven doet, 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed, 
zegen zoekt, mag binnentreden,  
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 
 
2. Rond het boek van Zijn verbond, 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond, 
levenswoorden: ja en amen, 
als de kerk van liefde leest, 
is het feest. 
 
5. Rond het licht dat leven doet, 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie Uw liefde delen, 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 
 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 133 helemaal, maar vs 3 graag in  de oude 
berijming, als volgt: 

. 

 
Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid 
 
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria 
- Gebed van inkeer 
- Woord van genade 
- Zingen: Gezang 477: 2 (met wijziging in laatste regel:  --‘zonen’ 
is ‘kinderen’ geworden!) 
- Lezing van de wet (uit nieuwe testament): 1 Johannes 4: 7 t/m 9 
- Zingen: LB2013: Lied 791: 1 en 2 (= melodie van LB 1973, 
gezang 459, Door de nacht van strijd en zorgen) 

1. Liefde eenmaal uitgesproken 
Als uw Woord van het begin. 
Liefde, wil ons overkomen 
Als geheim en zegening. 

2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gijzelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

- Gebed om opening van het Woord 
- Eerste schriftlezing: Jesaja 45: 18 t/m 21 
- Zingen: Psalm 90: 2 
- Gesprek met de kinderen, waarna we zingen: ‘Liefde is blij zijn’, 
uit Alles wordt nieuw, deel IV, 29 



 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst   
- Tweede schriftlezing: Johannes 15: 9 t/m 17 
- Zingen: LB2013: Lied 791: 3 en 4 (= melodie zie hierboven) 

3. Liefde, luidt de Naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad.  

4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven,- 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

- Verkondiging 
- Zingen: LB2013: Lied 791: 6 (= melodie zie hierboven)  
 
6. Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft, 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 
 
- De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
- Dankzegging, voorbeden en  gezamenlijk gebeden “Onze 
Vader” 
- Collecten  1e: Kerk   2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: LB2013: Lied 793 (= melodie LB1973 gezang 293, Wat 
de toekomst brengen moge) 
- Zegen, waarna de gemeente zingt: LB2013: Lied 422 (= 
melodie LB1973 gezang 350) 
 
1. Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt – 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 
  

2. Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind – 
al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij, Gij laat ons niet alleen. 
  
3. Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 
 
- Zegen, waarna de gemeente zingt: LB2013: Lied 422 (= 
melodie LB1973 gezang 350) 
 
1. Laat de woorden 
die wij hoorden 
klinken in het hart: 
laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 
2. Laat ons weten, 
nooit vergeten, 
hoe Gij tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
‘t vuur dat Gij ontsteekt. 
 
3. Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat, door zo te leven, 
hier uw rijk begint. 



Liturgie voor de avonddienst 
 
- Welkom 
- Intochtslied: Gezang 305 
- Stil gebed, Votum en Groet, Zingen: Klein Gloria 
- Gebed 
- Schriftlezing uit: Deuteronomium 6: 1 – 9 en Matteus 22: 34 – 
40  
- Zingen: Gezang 62 
- Verkondiging 
- Zingen: Gezang 443 
- Geloofsbelijdenis (gesproken) 
- Zingen: Psalm 89: 1 en 6 
- Dankzegging en voorbeden 
- Collecten  1e: Kerk     2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Gezang 109: 1, 5 en 6 
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
 
 

 
 
 


