
 
Liturgie en nieuws, zondag 5 juli 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

 
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens-Ritzema en 

W.J.W. Scheltens 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 

Organist: Sipke de Boer Organist: Job André 
Kindernevendienst: Voor de kinderen uit groep 1   
  Collecten: 1e: Diaconie 

   2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst.  
Overstapdienst met medewerking van kinderen uit groep 8 en met 
muzikale begeleiding door: Edith Geluk, Niels van Maanen, Jacqueline 
van de Steeg en Sipke de Boer 
Thema: Ik kom tot bloei! 
 
- Voor de dienst: Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem  (Opwekking 
614) 
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
met een kruis op zijn rug en een doornen kroon. 
Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruisig hem!' 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
  
Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha 
Als de koning der Joden wordt Hij veracht 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als Hij roept 'Het is volbracht!' 
  
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg.  
 
In het rijk van de dood is Hij neergedaald 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is nu weg gehaald. 
Jezus leeft! Hij is opgestaan! 
  
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg 
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg.  

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid. 
U bent Jezus de hoogste Heer. 
  
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
- Welkom 
 
- Intochtspsalm: Psalm 87: 1,3,4 (staande) 
 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein gloria, waarna we gaan zitten. 
 
- Gebed voor elke dag 
Vader in de hemel, wij danken U, dat wij U Vader mogen noemen. 
Wij zijn immers uw kinderen, U houdt van ons en wilt ons gelukkig zien. 
Ons geluk is uw geluk, onze zorg is uw zorg, ons verdriet is uw verdriet. 
U wilt niet dat wij wegen kiezen die ons van U verwijderen, zodat de 
band tussen u ons wordt verbroken. 
U houdt ons in het oog, ook als onze blik op iets andere is gericht. 
Dank U wel, dat de deur naar U altijd blijft openstaan. 
U wacht op ons, U kijkt naar ons uit, zoals de vader van zijn verloren 
zoon opwachtte – en feest vierde toen hij weer thuis kwam. 
Help ons om dicht bij U te blijven. 
Leid ons door Uw Geest op weg naar het feest. Amen 
 
 
 
 



 
- Zingen: Heer ik kom tot U (Opwekking 488) 
Heer ik kom tot U, 
neem mijn hart verander mij. 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
 
Want, Heer ik heb ontdekt, 
dat, als ik aan Uw voeten ben 
trots en twijfel wijken,  
voor de kracht van Uw liefde. 
 
Refrein: Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 
              Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
              Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend. 
              Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest 
              en de kracht van Uw liefde 
 
Heer, kom dichterbij, 
dan kan ik Uw schoonheid zien 
en Uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer leer mij Uw wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven  
door de kracht van Uw liefde.  Refrein. 
 
- In bloei (uit ‘Bagage’) 
Als ik in goede aarde sta,  
de zon voel op mijn huid,  
als jij me warme woorden geeft,  
dan voel ik: álles in me leeft,  
dan groei ik fleurig uit.  
 
Ik kom tot bloei,  
de knop ontvouwt,  
ik word wie ik mag zijn.  
Ik strooi mijn eigen kleur in ‘t rond,  
en die maakt onze wereld bont,  
en geeft haar zonneschijn.  
Maar als jij mij geen warmte geeft  
en ik me dus verstop;  
als ik van jou er niet mag zijn,  
dan voel ik me zo vreselijk klein  
en blijf ik in de knop. 
 
- Zingen: NLB 923 Wil je wel geloven dat het groeien gaat 
 

- Over David 
 
- 'De Heer is mijn herder'  https://youtu.be/xoT3tmyk638 
 
- Over David en Goliath 
 
- Lied Goliath (Kinderopwekking 88)  
https://www.youtube.com/watch?v=JvFDFuMscAA 
 
- De Bijbel open: Lucas 15:11 t/m 32 (Vertaling ‘Bijbel in gewone taal’ 
 
- Zingen : Weet je dat je een parel bent (2x) 
Weet je dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent, 
een parel in Gods hand,  
een parel in Gods hand. 
 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
"Ik kom tot bloei!" 
 
- Zingen: Tienduizend redenen  (Opwekking 733)  
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
  
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
  
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid.     (Refrein) 
  
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.       (Refrein 2x) 
  
     



Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. (Refrein 2x) 
  
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst. 
 
- Herinnering aan de doop 
Je bent een wonder van God! 
Zo mochten we je ontvangen. 
En daarom leeft er in ons hart 
uiteindelijke maar één verlangen: 
om jou, zolang je bij ons bent,  
met zoveel liefde te  omgeven, 
dat jouw bestaan in diepste zin  
steeds met hem blijft verweven. 
 
- Kinderen groep 8 en hun ouders en leiding knd/club komen naar voren 
 
- Een gezegend leven 
Een gezegend leven is een leven met diepgang en een blik naar de 
toekomst. 
Elke weg die God met mensen gaat, is een gezegende weg. 
Zegen leidt tot geborgenheid. 
Als God zegent, betekent dat: Ik laat jou niet alleen. 
Ik help jou dragen. 
Ik reik jou mijn hand. 
Ik maak jouw leven groots.   
 
- Overstapmoment met een zegen voor alle kinderen. 
 
- Ouders/leiding zingen: De Here zegent jou (couplet 1) en gemeente 
zingt 2e couplet De Here zegent jou (uit: ‘Op Toonhoogte’, nr. 395) 
1. De Here zegent jou 
    en Hij beschermt jou, 
    Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 
    Hij zal genadig zijn 
    en heel dicht bij je zijn, 
    Hij zal zijn vrede aan  je geven. 
 
2. De Here zegent u 
    en Hij beschermt u, 
    Hij schijnt zijn licht over uw leven. 
    Hij zal genadig zijn 
    en heel dicht bij u zijn, 

 
Hij zal zijn vrede aan u geven. 
 
- Dankgebed, voorbeden, zingend Onze Vader (met het gebed van een 
jongere, uit: Kiezels) 
God, wat is het goed, dat U ons ertoe aanzet o op weg te gaan in het 
leven. 
Dank U wel, dat u een lamp voor ons bent, die laat zien waar wij 
kunnen lopen, als het donker is om ons heen. 
Dank U wel, dat u ons opvangt, als wij dreigen te vallen. 
Dank U wel, dat U mensen op ons pad brengt, die ons de weg kunnen 
wijzen, als we de richting kwijt zijn. 
Dank U wel, dat wij ook af en toe een ander bij kunnen lichten, dat wij 
‘wegwijzers’ voor anderen kunnen zijn. 
Dank U wel, dat u ons voorleeft, hoe wij het goede kunnen doen.  
In de naam van Christus, onze Heer, amen. 
 
- Collecten 
 
- Slotlied: Laat het feest zijn in de huizen. (Opwekking 553, staande) 
Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat, 
als het onrecht buigt voor Jezus  
en het volk weer binnen gaat. 
 
Refrein: 
In de bergen, door de dalen, 
hoor ons loflied overal, 
in de hemel en op aarde 
als uw glorie komen zal. 
 
Laat uw licht zien in het duister, 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat U heerlijkheid verschijnen  
in de wereld, in ons huis.  (Refrein) 
 
Halleluja, Halleluja  ) 
Halleluja, Halleluja  ) 4x 
 
Refrein (2x) 
 
- Zegen (staande), waarna we zingen: NLB 416 
 
- Orgelspel 



 
Liturgie voor de avonddienst  
- Orgelspel 
- Welkom 
- Aanvangspsalm: Psalm 103: 1 (staande). 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Psalm 103: 7. 
- Gebed. 
- De Bijbel open: Psalm 134 
- Zingen: Psalm 134. 
- Verkondiging. 
- Zingen:  NLB 363. 
- Wij belijden ons geloof (staande). 
- Zingen: Psalm 33: 2 
- Dankgebed. 
- Collecten 
- Slotlied: NLB 978: 1,3,4 (= Gezang 479). 
- Zegen, waarna wij 3 x amen zingen.  
- Orgelspel 

 
 

Nieuwsbrief 
- Volgende week zondagmorgen zij er jongeren uit verschillende 

landen aanwezig i.v.m. de uitwisselingsweek o.l.v. van Chris van 
Maanen. 

- Volgende zondagavond is de laatste welkomdienst van het seizoen, 
met als thema ‘Goede reis!’ De WelcomeSingers zingen dit keer 
o.l.v. Sipke de Boer.  

- De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor De Vluchtheuvel. 
Al meer dan vijfentwintig jaar vormt de Vluchtheuvel een 
interkerkelijke diaconale werkgroep door samenwerking van 
verschillende kerken voor mensen die in moeilijkheden zijn geraakt 
te helpen, op te vangen, of gezelligheid te bieden. Uw gift is van 
harte welkom.  

De jongerenuitwisseling gaat bijna van start. Natuurlijk vinden wij het 
heel fijn om u te ontmoeten. Dat kan op 12 juli in de kerk tijdens het 
koffie drinken of tijdens de American BBQ (dit betekend: iedereen 
neemt voldoende eten en drinken mee voor zichzelf en deelt dit met 
iedereen) vanaf 12.30 bij Fam. Visser, Bisschopweg 37, Lunteren. Allen 
hartelijk welkom.  
Op 19 juli hopen we weer een bijdrage te leveren in de kerkdienst en is 
er gelegenheid om elkaar te ontmoeten na de dienst in de koffieruimte 
of tijdens de American lunch(dit betekend: iedereen neemt voldoende 
eten en drinken mee voor zichzelf en deelt dit met iedereen) bij Fam. 
Luchies, Galgenbergweg 3, Lunteren. 
 


