
 
Liturgie en nieuws, zondag 28 december 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Job André Organist: Sipke de Boer 
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 de Kuur  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Zingen voor de dienst: 'Geroepen' 127 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 93: 1, 4 (staande) 
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria 
- Gebed van inkeer 
- Lofprijzing: Titus 2: 11-14 
- Zingen: Ik breng een rechter aan het licht  
(Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, lied 459) 
 
Ik breng een rechter aan het licht 
zo spreekt de Heer, en zijn gericht 
zal over alle volken gaan, 
de tirannie heeft afgedaan.  
 
Een koning bij de gratie Gods,  
het onrecht breekt hij en de trots  
van die grootspreken in hun waan 
en kleinen naar het leven staan. 
 
Hij is geen schreeuwer in de straat,  
geen holle klank, geen potentaat,  
de roep van zijn verlossend woord  
wordt in het verste land gehoord. 
 
Een riet dat buigt in weer en wind, 
zo is mijn knecht, een mensenkind, 

 
wat is geknakt, verbreekt hij niet, 
zijn adem heelt gelijk een lied. 
 
Is hij een lamp die helder schijnt, 
hij dooft de vlam niet die verkwijnt, 
mijn knecht geeft gloed aan het bestaan, 
hij wakkert het geringe aan. 
 
Hij is het eerste morgenlicht,  
de blinde ziet een vergezicht,  
de dove hoort een nieuw geluid,  
de aangeklaagde gaat vrijuit. 
 
De vorst der vorsten is een knecht,  
de volken komen tot hun recht,  
vrijheid en vrede eren hem  
die 't hart is van Jeruzalem. 
 
- Gebed om het licht van de Heilige Geest 
- De kindernevendienst begint. 
- De Bijbel open: Lucas 2: 22-39 
- Zingen: Psalm 84: 1, 2, 4 
 
- Verkondiging ‘hartelijk welkom!’ 
 
- Zingen: Gezang 147 (ondertussen komen de kinderen terug) 
- Dankgebed en voorbeden 
- Collecten  1e: Kerk   2e: Onderhoudsfonds 



- Zingen: Gezang 141 (staande). 
- Zegen, waarna wij zingen Gezang 456:3. 
- Orgelspel 
 
Liturgie voor de avonddienst 
 
- Orgelspel 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 99: 1, 2 (staande) 
- Stil gebed, Votum en Groet. 
- Gebed om het licht van de Heilige Geest 
- De Bijbel open: Jesaja 61: 10 - 62:4 
- Zingen: Psalm 147: 1, 5, 7 
- Lezing uit het Evangelie: Lucas 2: 25-33 
- Zingen: Gezang 68 
- Verkondiging ‘weer een lofzang’ 
- Zingen: Gezang 135. 
- Geloofsbelijdenis  
- Zingen:  Psalm 100:2 
- Dankgebed en voorbeden 
- Collecten  1e: Kerk   2e: Onderhoudsfonds 
- Zingen: Gezang 254:1,4 (staande) 
- Zegen, waarna wij zingen: 'amen, amen, amen' 
- Orgelspel 
 
Nieuwsbrief 
* Woensdag 31 december begint de Oudejaarsdienst om 19.30 
uur. 
* Donderdag 1 januari begint de gez. Nieuwjaarsdienst om 10.30 
uur in de Maranathakerk. 
Collectebestemming 1 januari: Open Doors Open Doors is een 
internationale christelijke organisatie die ondersteuning biedt aan 
christenen in landen waar christenen vervolgd worden en waar 
christendom verboden is of in sterke mate maatschappelijk niet  
geaccepteerd wordt..Vervolgde christenen hebben uw voorbede 
en financiële steun nodig!  
* Volgende week zondagmorgen zingen de WelcomeSingers en 
is er begroeting na de dienst. 

 

 


