
 
Liturgie en nieuws, zondag 18 januari 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Gezamenlijke jeugddienst Maranathakerk 
Voorganger: ds. F.D. Meijnhardt (Leersum) Voorganger: ds. J. Hansum 
Organist: Margret Spelt Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Corisande Schaap Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst  
 
- Lied voor de aanvang van de dienst: Gezang 320: 1 en 4  (NLB: 
971: 1 en 3) 
- Welkom  
- Intochtslied: Psalm 96: 1 en 7 
-  Stil gebed – ‘Onze hulp’  en groet 
  Onze hulp is in de naam van de Heer 
  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
  die trouw is tot in eeuwigheid 
  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
   Vg.: De Heer zij met u! 
   A.:   Ook met u zij de Heer 
 
- Zingen: Klein Gloria 
- Gebed van verootmoediging 
- Lied: Gezang 444: 3  (NLB: 413) 
- Woord van genade en samenvatting van Tora en Profeten 
- Lied: Gezang 444: 2 (NLB: 413) 
- Evangelielezing: Matteüs 2: 12 – 18 
- Lied: ‘De Zoon voor ons geboren’   
   mel.: Gez. 126 (NLB 439)   tekst: Fred Meijnhardt 
 
De Zoon voor ons geboren 
als kind bij ons aan huis; 
hier al loopt Hij verloren, 
Hij is hier nergens thuis. 
Want in hun eigen land 
gaan kinderen te gronde 

aan grote-mensen-zonden, 
aan onze moord en brand. 
 
De Zoon voor ons geboren 
als God die met ons is, 
moet vluchten naar Egypte, 
het land van duisternis. 
In Hem lijdt al wat klein 
en weerloos zich zal weten, 
elk die, door ons vergeten, 
een vreemdeling moet zijn. 
 
De vossen hebben holen, 
zelfs vindt de mus een huis; 
maar 't kind wordt onverholen 
bedreigd, verjaagd, verguisd. 
Zie, God staat aan zijn kant! - 
dus zal Hij wederkomen 
om met verloren zonen 
te tronen in zijn land. 
 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- Lezing  Eerste Testament: Exodus 2: 1 - 10 
- Lied: Gezang 337: 1, 3 en 7 (NLB: 350) 
- Verkondiging:  ‘Een tof kind !’ 
- Lied: Gezang 225: 1, 3 en 5  (NLB: 655) 
  Hierna komen de kinderen terug uit de kindernevendienst 
- Gebeden – stil gebed – gezamenlijk ‘Onze Vader’ 



- Collecten   1e: Diaconie   2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Gezang 166: 1 en 2 (NLB: 526) 
- Zegen (besloten met 3x gezongen ‘amen’) 
 
 
Nieuwsbrief 
* De Diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor Meet-Inn 
Ede, een gezellige ontmoetingsplek in het centrum van Ede. Een 
gezellig huis om anderen te ontmoeten, je verhaal te doen, of 
gewoon lekker te ontspannen. In Meet-Inn worden diverse 
diensten aangeboden en activiteiten georganiseerd door 
maatschappelijke en pastorale begeleiding, met als doel om 
mensen die aandacht en zorg nodig hebben, te stimuleren om 
(weer) mee te doen in de maatschappij.  
* Maandag vergadert de kerkenraad.	  
* Dinsdag is de avond van catechese: 18.30 uur en 19.15 uur. 	  
* Van 18 tot en met 25 januari organiseert de EA/EZA 
(Evangelische Alliantie) en de Raad van Kerken de Nationale 
Week van Gebed met als thema:  “Dorst”. Dit thema, 
aangedragen door de kerken in Brazilië, is gebaseerd op het 
verhaal van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4:7. Ook in 
Lunteren worden een aantal gebedssamenkomsten gehouden 
van de gez. kerken  vanaf  maandagavond 19 januari as. tot en 
met zaterdagavond 24 januari as. in een van de ruimten in onze 
kerk. Van 19.00 uur tot 20.00 uur. 	  
* Volgende week zondag is de morgendienst weer de 
schoolkerkdienst, dit keer over Petrus	  
 
 

 

 
 


