
 
Liturgie en nieuws, zondag 17 januari 2016, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. D. de Jong (Voorthuizen) 
Organist: André Jonkman Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst: Dank U voor deze nieuwe morgen (Lied 218) 
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm  86: 4, 5 (staande)   
- Stil gebed, votum en groet en Klein Gloria (waarna we gaan 
zitten) 
- Gebed van verootmoediging 
- Zingen: Zoek en je wordt gevonden 
Geloofslied van Jaap Zijlstra 
(melodie : Eén naam is onze hope) 
 
Zoek en je wordt gevonden, 
klop en je wordt gehoord, 
bid en je wordt ontvangen, 
ruim opent zich de poort, 
God toont in alle luister, 
wie luistert naar zijn stem, 
de droom van alle dromen, 
het nieuw Jeruzalem. 
 
Onrustig is ons hart, Heer, 
totdat het rust in U, 
die rust mag ik ervaren, 
U schenkt haar hier en nu, 
als ik eerbiedig nader 
dan nadert U tot mij 
en weet ik U een Vader 
die trouw is en nabij. 

 
Dit is de troost, de heling 
van ons gewonde hart, 
het kruis van Jezus Christus, 
de smart van alle smart, 
God, laat mij steeds weer keren 
naar wat uw liefde is, 
zijn leven om te sterven 
en zijn verrijzenis. 
 
- Woord van geloof: Romeinen 10: 9-11 
- Zingen: Ik heb de vaste grond gevonden, Gezang 440: 1, 2, 4 
(LvdK 1973) 
- Gebed bij de opening van de Bijbel 
- Kinderen gaan naar de nevendienst 
- De Bijbel open: Johannes 2: 1-11 
- Zingen: Psalm 119: 24, 40 
- Meditatie: Eerste teken 
- Samenzang: Lied  526: 3, 4 
- Kinderen komen terug uit de nevendienst 
- Inleiding op de bevestiging in het ambt van ouderling 
- Zingen: Kom Schepper, Geest Lied 360: 1, 4 
- Bevestiging in het ambt van ouderling: zr. Tineke de Vries-
Schreuder 
- Zingen: Psalm 25: 2 (staande) 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader  
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn Lied 416 (staande) 
- Zegen met gesproken 'amen', waarna: De zegen van God   
 



De zegen van God, onze Vader 
zij met ons waar wij ook gaan. 
Hij zal ons behoeden, bewaren, 
en legt over ons Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Genade van Christus de Here, 
Zijn waarheid zij ons tot licht, 
om steeds meer Zijn liefde te leren, 
te leven op Hem gericht. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, 
met kracht zal Hij naast ons staan, 
door vrede en hoop ons verblijden, 
zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, ) 
Hij zal er zijn en met ons gaan.                ) 2x  
 
- Orgelspel 
 
Liturgie voor de avonddienst 
 
- Welkom 
- Intochtslied: Lied 245: 1, 2, 3  
- Stil gebed, votum en groet 
- Zingen: Psalm 121: 1, 2, 3, 4  
- Gebed 
- Schriftlezing Psalm 32 
- Zingen: Lied 939: 1, 2, 3  
- Verkondiging 
- Zingen: Psalm 32: 3, 4  
- Lezen van de Geloofsbelijdenis  
- Zingen: Lied 704: 3  
- Dankzegging en voorbeden 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 117a: 1, 2  
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 

Nieuwsbrief 
* Maandagavond is weer de belijdeniscatechese om 19.45 uur in 
de pastorie. 
* Dinsdagavond verwachten wij weer alle catechisanten! Om 
18.30 uur 12 plus en om 19.15 uur 15 plus.  
* Maandagavond a.s. tot en met vrijdagavond zijn op de 
bovenverdieping van de garage achter de modezaak van 
Silfhout, Dorpsstraat 89, bijeenkomsten in het kader van de 
gebedsweek voor de eenheid. Links langs de winkel naar 
achteren, de hoek rechts om en dan de eerste deur links. 
Aanvang 19.00 uur tot  20.00 uur.  
* Volgende week zondagavond is de gezamenlijk jeugddienst. 
Het thema is ‘Goede voornemens’.  De huisband met Sieneke, 
Bas, Pim en Gijs zijn er en Rebecca zingt ook. 
Die boom op de poster… ja, daar gaan we ook mee aan de 
slag…; jongeren zijn zondagmiddag 24 januari vanaf 16.00 uur 
welkom bij de kerk voor o.a. een spel, wat voorbereidingen en 
een gez. maaltijd. We rekenen op jullie! 
 

 


