
 
Liturgie en nieuws, zondag 22 februari 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: drs. R. van Riezen (De Glind) Voorganger: ds. J.H.J. Lotterman (Utrecht) 
Organist: Sipke de Boer Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marieke Buijnink Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Wilma van Garderen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Lied voor aanvang van de dienst: Psalm 65: 4, 5, 6  
- Welkom 
- Intochtslied: Gezang 324 
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria 
- Gebed van verootmoediging 
- Zingen: Psalm 69: 1 
- Woord van genadeverkondiging 
- Zingen: Psalm 69: 9 (eerste regel wijzigen in: Hemel en aarde, 
prijs en loof de Heer) 
- Lezing van de wet Exodus 20: 1-17 
- Zingen: Lied 827: 1, 2 (uit nieuwe liedboek, wijs Psalm 12) 
 

1. Mensen, wij zijn geroepen om te leven! 
Hoog is de hemel boven ons verstand 
en onder onze voeten hier beneden 
de goede grond, het groene moederland. 
 

2. God is onze toekomst, God is onze Vader, 
Hij is het licht voor onze dagen uit. 
De hele wereld leeft van zijn genade, 
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 
 

- Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
- Eerste schriftlezing uit: Genesis 8: 15 - 22 
- Zingen: Lied 3 ( Alles wordt nieuw bundel 1) 
	  
 
 

 
1. Het water steeg wel hoog maar wonder boven wonder  
 ging Noach niet ten onder; de ark alleen bleef droog 
De ark alleen bleef droog. 
  
2. De dieren gingen mee, de groten en de kleinen  
met Noach en de zijnen. De dieren twee aan twee.  
De dieren twee aan twee.  
 
3. Zij dreven maanden rond. Toen ging het water zakken,  
de duif vond groene takken, de ark liep aan de grond.  
De ark liep aan de grond.  
 
4. De aarde was er weer. En mens en dier mocht wonen  
onder de groene bomen, in vrede met de Heer.  
In vrede met de Heer.  
 
5. De regenboog staat hoog, als teken voor de volken,  
Gods woorden te vertolken: het land, het land blijft droog,  
het land, het land blijft droog   
 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst   
- Tweede schriftlezing uit: Genesis 9: 1 - 17 
- Zingen: Psalm 93 
- Verkondiging 
- Zingen: Gezang 86: 3, 4, 5 
- De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
- Projectlied (Pasen) 
 
 



 
Refrein: 
Het licht van God is sterker.  
Het overwint de nacht. 
En wie gelooft in Jezus, 
weet: Hij heeft alle macht/ 
 

1. Laat zó je licht maar schijnen. 
Wees waar je bent als zout. 
Zó help je dat het koninkrijk 
van God hier wordt gebouwd. 

 
- Collecten  1e: Diaconie  2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 425 (uit de nieuwe liedbundel) 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 

Liturgie voor de avonddienst 

- Intochtspsalm: Psalm 91: 1, 3 
- Stil gebed, Votum en Groet: Onze hulp is in de Naam van de 
Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hoij is trouw tot 
in eeuwigheid en Hij laat ons nooit los. Genade zij u en vrede, 
van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer, in 
gemeenschap met de Heilige Geest, Amen 
- Zingen: Psalm 91: 5 
- Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord 
- Lezen Genesis 2: 15 - 3: 15 
- Zingen: Psalm 42: 7 
- NT: Mattheus 4: 1-11 
- Zingen: Gezang 172 
- Preek + Stilte 

 
- Zingen: Gezang 459 in wisselzang: 1a, 2a, 3m, 4v en 5v, 6m, 
7a en 8a 
- Geloofsbelijdenis, beantwoord met het  
- Zingen van Gezang 185: 10 (melodie Psalm 134) 
- Dankgebed 
- Collecten   1e: Diaconie   2e: Onderhoudsfonds 
- Zingen: Gezang 470 
- Zegen: De Heer zegene en behoede u, de Heer doet zijn 
aangezicht over u lichten, en zij u genadig, de Heer verheffe zijn 
aangezicht over u en geve u vrede 
- Gemeente zingt 3x Amen. 
 
 
Nieuwsbrief 
* Dinsdag is er geen catechese i.v.m. voorjaarsvakantie. 	  
* Volgende week is de avonddienst een Welkomdienst met 
muzikale medewerking  van de WelcomeSingers o.l.v. Margret 
Spelt; het thema is: Het licht is ons voorgegaan.	  
U bent hartelijk uitgenodigd. 
* Inzameling voor de Voedselbank.Hartelijk dank voor alle 
meegebrachte levensmiddelen voor de voedselbank de 
afgelopen weken. We hebben zelfs een halve pallet appelmoes 
mogen ontvangen. Maar we gaan nog tot eind maart door! Tot 
die tijd kunt u in de kerk op dinsdag- en donderdagavond of op 
zondag spullen afgeven. Van harte aanbevolen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


