
 
Liturgie en nieuws, zondag 7 december 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren 

Tweede Advent  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema 
Organist: André Jonkman Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Sylvia van Hunnik Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Wilma van Garderen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst:  ‘k Stel mijn vertrouwen (3 x) (Geroepen 187) in 
canon 
 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij  
 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 24: 1 en 3 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- De tweede kaars van advent wordt aangestoken door  Jelle van 
Veldhuizen 
 
Tweede kaars, ook door jouw licht komt een lach op ons gezicht. 
Kerstfeest, nog drie weken maar. God maakt zijn beloften waar. 
 
- Zingen: Gezang 124: 2 
 
- Aandacht voor het licht in de kerk: de kaarsen en de ster. 
 
- Zingen: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
 
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht. 
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. 
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt. 
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 

 
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet. 
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn. 
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 
 
Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is. 
Overal op aarde zonde en droefenis. 
Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn. 
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 
 
- Gebed  
 
- Zingen: Gezang 125: 2.  
 
- Jannie van Dijk zingt de 10 geboden, begeleid door gitaar 
- Gesprekje 
- Zingen: Abba Vader(Opwekking 136). 
 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen 
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d’ uwe en anders geen. 
 



Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 
 
- De Bijbel open: Jesaja 11: 1-10 
Ds. Wim leest: 1, 2 
Marieke leest: 3-5 
Marjan leest: 6-8 
Rinie leest: 9, 10. 
 
- Filmpje: Leeuwin adopteert een jong kalfje 
- Zingen: Een rivier vol van vrede 
 
een rivier vol van vrede 
een rivier vol van vrede 
een rivier vol van vrede in mijn hart!  
 
 een rivier vol van vrede 
 een rivier vol van vrede 
 een rivier vol van vrede in mijn hart!  
 
 een fontein vol van blijdschap 
 een fontein vol van blijdschap 
 een fontein vol van blijdschap  
 
 
 een fontein vol van blijdschap 
 een fontein vol van blijdschap 
 een fontein vol van blijdschap in mijn hart 
 
 Ik heb lief als mijn Jezus 
 Ik heb lief als mijn Jezus 
 Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart 
 
Ik heb lief als mijn Jezus 
Ik heb lief als mijn Jezus 
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart 
 
Een rivier vol van vrede 
een fontein vol van blijdschap 
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart 

 Een rivier vol van vrede 
 een fontein vol van blijdschap 
 ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart 
 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 
- Verkondiging: Rijk van Vrede, ook hier beneden 
 
- Zingen: Samen in de naam van Jezus  (Ev. liedboek, 218) 
 
1. Samen in de naam van Jezus, 
   heffen wij een loflied aan. 
   Want de Geest spreekt alle talen 
   en doet ons elkaar verstaan. 
   Samen bidden, samen zoeken, 
   naar het plan van onze Heer. 
   Samen zingen en getuigen, 
   samen leven tot Zijn eer. 
 
2. Heel de wereld moet het weten 
   dat God niet veranderd is. 
   En Zijn liefde als een lichtstraal 
   doordringt in de duisternis. 
   't Werk van God is niet te keren 
   omdat Hij erover waakt, 
   en de Geest doorbreekt de grenzen 
   die door mensen zijn gemaakt. 
 
3. Prijst de Heer, de weg is open 
   naar de Vader, naar elkaar. 
   Jezus Christus, Triomfator, 
   mijn Verlosser, Middelaar. 
   Vader, met geheven handen 
   breng ik U mijn dank en eer. 
   't Is de Geest die mij doet zeggen: 
   Jezus Christus is de Heer! 
 
- De kinderen komen terug uit de nevendienst: 
 
- We zingen het Projectlied ‘Wij wachten op de koning’, uit: 
Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, lied 461: 1 en 2 



Wij wachten op de koning 
die ons de vrede brengt, 
ontsteken onze lampen 
totdat hij komt! 
 
Vier kaarsen zullen branden. 
Het licht groeit vlam voor vlam. 
Het houdt de nacht gevangen 
totdat hij komt! 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten met leden van de groep en ondertussen speelt Berno 
op de vleugel   1e: Kerk      2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Gezang 127: 1 en 2 (staande) 
- Zegen 
- Zingen: Gezang  456: 3 
- Orgelspel 
 
Liturgie voor de avonddienst 
 
- Orgelspel 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 24: 1 en 4 
- Stil gebed, votum en groet 
- Zingen: Psalm 24: 5 
- Gebed om de werking van de Heilige Geest 
- De Bijbel open: Matteüs 1:1-17 
- Zingen: Gezang 397: 1 
- De Bijbel open: Matteüs 1: 18-25 
- Zingen: Gezang 117: 1, 3 en 5 
- Verkondiging 
- Zingen: Gezang 160: 1 en 2 
- Gebed 
- We zingen de Apostolische Geloofsbelijdenis 
- Collecten 
- Slotlied: Gezang 125: 2 en 4 
- Zegen, waarna 3 x amen wordt gezongen 
- Orgelspel 
 

Nieuwsbrief 
* Maandag vergadert de kerkenraad in een openbare 
vergadering over de begrotingen 2015, waarbij gemeenteleden 
hartelijk welkom zijn; aanvang 20.00 uur 
* Dinsdag is de avond van catechese: 18.30 uur en 19.15 uur 
* Woensdag 10 december is er weer een seniorenmiddag. De 
heer Hendriksen (Oosterbeek) gaat vertellen over J.S. Bach en 
zijn Weihnachtsoratorium. Aanvang: 14.30 uur, zaal open om 
14.00 uur. U bent allen van harte welkom. Het Seniorenteam 
* Volgende week in de avonddienst zingt Kavóca uit Kampen in 
‘A Festival of Carols and Lessons, aanvang 19 uur en u bent 
hartelijk uitgenodigd 
*Volgende week zondag collecteert de diaconie voor de Kerst In 
op 2e Kerstdag. Dit geweldige initiatief van het Westhoffhuis en 
een aantal kerken in Lunteren biedt gezellige warmte 
aan mensen bij wie het er naar uitziet dat ze de kerstdagen 
alleen doorbrengen. De organisatie is geheel afhankelijk van 
vrijwillige bijdragen; uw gift is dan ook welkom! Wilt u erbij zijn? 
Geeft u zich nog op vóór 19 december (zie Contact). Voor meer 
informatie: Wil Welgraven, tel. 482272 

 
  



 


