
 
Liturgie en nieuws,  zondag 19 april 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema Voorganger: ds. G. Baalbergen (Voorthuizen) 
Organist: Margret Spelt Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Nicolette Schut  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
- Voor de dienst: 'Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons 
geeft' (Geroepen 5) 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 33: 1 en 8 
- Stil gebed, Votum en groet en Klein Gloria 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Als een hert dat verlangt naar water (Opwekking 281) 
 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.  
 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
- Woord voor onderweg: Psalm 108: 1-7 
- Zingen: ´Weet je dat de lente komt´ (Elly en Rikkert) 
 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 
 
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid 
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit 
 

 
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente kom 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit 
 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 
 
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan 
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan 
 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan 
 
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
 
- Filmpje bij de preek en kindernevendienst 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Zingen:  Lees je Bijbel, bid elke dag 
 
Lees je bijbel,  
bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
- De kindernevendienst begint 
- De Bijbel open: Lucas 24: 13-35 
- Zingen: Gez. 73 = NLB, lied 646 



- Verkondiging 
- Zingen: Heer U bent mijn leven, de weg waarop ik ga. 
 
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga. 
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,  
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
en met God de Vader en verenigd met uw volk. 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd. 
En in uw vergeving leef ik nu. 
 
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht. 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit: 
om het zaad te zijn van Godsrijk. 
 
- Kinderen komen terug uit nevendienst 
- In memoriam 
- Zingen: volgt 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten, 1e: Diaconie 2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: U zij de glorie (Evangelische Liedbundel, lied 132, 
staande) 
 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer.  
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: "Christus overwint!". 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer.  
  
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
- Zegen, waarna wij zingen: Blijf met uw genade bij ons, NLB lied 
256D 
 
Liturgie voor de avonddienst 
 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 2 (staande) 
- Stil gebed 
- Begroeting 
- Zingen: Psalm 98:4 
- Gebed 
- Schriftlezing: I Samuel 25:1-13 
- Zingen: Gezang 284:1 
- Schriftlezing: I Samuel 25:14-22 
- Zingen: Gezang 284:3 
- Schriftlezing: I Samuel 25:23-31 
- Zingen: Gezang 284:2 
- Schriftlezing: I Samuel 25:32-42 
- Zingen: Gezang 485:1 en 3 
- Verkondiging 
- Orgelspel 
- Zingen: Gezang 330: 1 en 2 



- De Geloofsbelijdenis van Nicea gezegd 
- Zingen: Gezang 477 (staande) 
- Gebeden 
- Collectes, 1e: Diaconie 2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Gezang 390 (staande) 
- Wegzending en zegen 
 
 
Nieuwsbrief 
* De bestelde Nieuwe Liedboeken liggen in de hal en  kunnen 
tegen betaling van € 25,- afgehaald worden. (Dit kan vandaag, 
zondag 26 april en zondag 3 mei) 
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