
 
Liturgie en nieuws, zondag 20 december 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

Vierde zondag van Advent  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. J.A. Boogaard (Veenendaal) 
Organist: André Jonkman Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marieke Buijnink Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Nicolette Schut  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Lied 459 
- Welkom 
- Intochtspsalm: Lied 437 
- Stil gebed, Votum en groet 
- De vierde kaars van advent zal worden aangestoken door: 
Anais van Voorst en Annemarie   
 
Kerstfeest is een feest van liefde. 
Liefde die God heeft voor mij.  
Laat ons uit die liefde leven.  
Want Gods liefde maakt je vrij.  
 
- Zingen: Lied 461: 1, 2, 3, 4 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Lied 442 
- Woord van geloof: Filippenzen 4:  4-6 
- Zingen: Wees stil voor het aangezicht van God (Opwekking464) 
 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer, 
die zelf geen zonde kent                 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 

 
Wees stil want de heerlijkheid van God, 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht, 
straalt van Zijn aangezicht. 
Wees stil want de heerlijkheid van God, 
omgeeft ons in dit uur. 
   
Wees stil want de kracht van onze God, 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk, 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil want de kracht van onze God, 
daalt neer op dit moment. 
   
Wees stil want de kracht van onze God, 
daalt neer op dit moment. 
 
- Woord voor onderweg: Jesaja 40: 9-11 
- Zingen: Psalm 119: 66 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Zingen: Lichtstad met uw paarlen poorten 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten,  
wond’re stad zo hoog gebouwd,  



‘nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar zijn 
liefdesstem,  
              daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw 
Jeruzalem. 
 
Heilig oord vol licht en glorie,  
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit.  Refrein 
 
Wat een vreugde zal dat wezen  
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten, 
in het nieuw Jeruzalem. Refrein 
 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst voor Kerstproject 
‘Liefdevol aangeraakt’ 
- De Bijbel open: Lucas 1:57-80 
- Zingen: Lied 464: 2, 7, 8 
- Verkondiging  
- Zingen: Lied 503 
- De kinderen komen terug uit de nevendienst en er komt een 
plaatje in de lantaarn 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten: 1e. Kerk, 2e. Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 433 (staande) 
- Zegen, waarna: Lied 416 
- Orgelspel 
 
Liturgie voor de avonddienst 
 
- Welkom 
- Zingen: Psalm 8: 1, 2, 4  
- Stil gebed, Votum en Groet 
- Zingen: Lied 451 (Gezang 119) 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Jesaja 42:1-9 
- Zingen: Lied 459:1, 3, 4, 7 

- Mattheüs 13: 24-30 
- Zingen: Lied 717:1, 4 (Gezang 287) 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 838:1, 2, 3 (Gezang 481)  
- We belijden, zingend, ons geloof 
- Dankzegging en voorbeden 
- Collecten: 1e. Kerk, 2e. Onderhoudsfonds 
- Zingen: Lied 823:1, 4, 5 (Gezang 480) 
- Zegen 
- ‘Amen’ 
 
 
Nieuwsbrief 
* De collectebussen voor Kinderkerstfeest: voor onkosten hier en 
voor presentjes in onze zustergemeente in Roemenië 
* Vanavond in de avonddienst gaat ds. J.A. Boogaard uit 
Veenendaal voor  
* Dinsdag is er geen catechisatie	
* Op kerstavond, 24 december is de gez. kerstnachtdienst in de 
Maranathakerk, aanvang 22 uur met vooraf samenzang 
* Kerstochtendzang. Kom je ook meezingen? In Lunteren 
bestaat al jaren de traditie om op 1e kerstdag  s’morgens van 6 
tot 8 uur met kerstliederen zingend door Lunteren te gaan. We 
verzamelen om 6 uur voor de Rabobank. We zingen tot 8.00 uur. 
Daarna gezamenlijk gezellig ontbijten. Graag tot ziens op 1e 
Kerstdag om 6 uur bij de Rabobank. 
* Op Kerstmorgen 25 december begint de dienst in deze kerk om 
10 uur en is er medewerking van de WelcomeSingers en een 
ensemble van KNA 
* Op de 2e Kerstdag is in het Westhoffhuis een Kerst-In vanaf: 
14.00 uur – zie flyer op het prikbord en het bericht in Contact. 



 


