
 
Liturgie en nieuws, zondag 31 januari 2016, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst School-Kerkdienst Avonddienst Welkomdienst m.m.v. de WelcomeSingers 
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens -  Ritzema Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Margret Spelt Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Willemijn Doornbos Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst: zingen: U bent mijn schuilplaats, Heer (Opw. 
176) 
 
U bent mijn schuilplaats Heer, 
U vult ons hart steeds weer, 
met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben, 
steun ik op U.  
Ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, 
ben ik sterk in de kracht van mijn Heer 
 
- Welkom  
- Ontsteken van de kaarsen op tafel met daarbij de woorden: 
 
‘Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht. 
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. 
Boek, jij mag open: jij bent Gods blij verhaal. 
Woord, dat doet hopen. God spreekt in mensentaal. 
Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest, 
God, die er zijn zal, en altijd is geweest.' 
 
- Aanvangslied: Psalm 146: 1, 3, 4 (Engelse melodie) 
- Stil gebed en zegengroet 
- Zingen: Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in 
den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid, 
amen 

 
- Gebed  
-  Zingen: Dit is de dag (Geroepen 5) 
- Woord voor onderweg: Leviticus 19: 1-4. 9-18 (uit Bijbel in 
gewone taal)  
  door Elwin Pasterkamp 
 
De Heer zei verder tegen Mozes: 2 ‘Zeg namens mij tegen de 
Israëlieten: ‘Jullie moeten heilig zijn, omdat ik, de Heer, jullie 
God, heilig ben. 
3 Heb respect voor je moeder en je vader. En houd je altijd aan 
de sabbat. Ik ben de Heer, jullie God. 
4 Vereer geen afgoden. En maak ook geen godenbeelden. Ik ben 
de Heer, jullie God. 
 
Over het binnenhalen van de oogst 
9 Als jullie koren maaien, mogen jullie niet tot aan de rand van de 
akker maaien. En als er na de oogst nog koren blijft liggen, 
mogen jullie dat niet oprapen. 
10 Bij de druivenoogst mogen jullie maar één keer druiven 
plukken. De druiven die na het plukken op de grond gevallen zijn, 
moeten jullie laten liggen. 
Want alles wat blijft liggen, is voor de arme mensen en de 
vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. 
 
Over eerlijkheid 
11 Jullie mogen niet stelen, niet liegen en elkaar niet bedriegen. 
12 Als je zegt: ‘Zo zeker als de Heer leeft’, moet je de waarheid 
spreken. Want anders beledig je mijn naam. Ik ben de Heer. 
13 Beroof niemand, en dwing niemand om geld aan jou te geven.  



Geef een arbeider meteen na het werk zijn loon, wacht daar niet 
mee. 
14 Je mag iemand die doof is, geen ongeluk toewensen. En je 
mag iemand die blind is, niet laten struikelen. Heb eerbied voor 
mij. Ik ben de Heer. 
15 Wees eerlijk als je rechtspreekt. Dus behandel arme mensen 
niet beter dan machtige mensen, of andersom. Geef altijd een 
eerlijk oordeel. 16 Vertel bij de rechter geen leugens over een 
ander, want dan kun je zijn leven in gevaar brengen. Ik ben de 
Heer. 
17-18 Haat andere mensen niet. Als je boos bent op een ander, 
moet je dat tegen hem zeggen. Want als je boos op hem blijft of 
hem gaat straffen, word je zelf gestraft. 
Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf. Ik ben 
de Heer. 
 
- KIEZEN (met alle kinderen groep 1 t/m 8) 
- Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (in canon), 
(Geroepen om te zingen, 187) 
 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 
 
- Inleiding op thema van de Schoolkerkdienst m.b.v. 
beamerpresentatie van een aantal werkstukken vanuit de 
Lunterse basisscholen. 
 
- 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. 
 
- Samenspraak door  Luca, Elise, Suzanne, Anouk, IJf en Bart 
als Verteller, Naömi, Ruth, Orpa, Boaz en een werker op het veld 
- Ruth, (de kinderbijbelliedjes meezing cd) 
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 

- De Bijbel open: Ruth 1: 14-16 
- Zingen: ‘meisje zoals  Ruth ( Elly en Rikkert) via 
youtube/beamer. 
- Keuze van je leven; toekomst in Bethlehem  door ds. Ria 
Scheltens-Ritzema 
- Zingen: ‘lichtje aan de horizon’(Zimmer) via youtube/beamer. 
- In memoriam 
Zingen: Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam (Johannes 
de Heer nr. 33) 
 
Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam 
die hemel en aarde verenigt tezaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart, 
hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij die naam nog niet, 
die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied. 
 
- Dankgebed – voorbeden - Onze Vader 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
Tijdens de collecte klinkt het lied ‘Ruth ‘van Stef Bos  
- Slotlied : De Here zegent jou en Hij beschermt jou….(Op 
toonhoogte, nr. 395), (staande) 
  
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. 
  
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. 
 
- Zegen, beantwoord met lied 415. 
 
- Na de dienst is er koffie en limonade en worden er VOLKOREN 
KOEKJES uitgedeeld. 



Nieuwsbrief 
* Diaconiecollecte : eigen hulpverlening 
De diaconie vraagt op deze zondag weer uw aandacht voor het 
plaatselijk diaconaat. Door het op peil houden van de financiële 
middelen kunnen wij ad hoc bijspringen en er zijn voor de ander, 
daar waar naast pastorale hulp ook materiële hulp soms hard 
nodig is. Van harte aanbevolen. 

 
 
 

* Vanavond is er een welkomdienst met de WelcomeSingers 
over ‘ont-moeten’. 
* 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.  

 

  
  

 


