
 
Liturgie en nieuws, zondag 7 februari 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst ZWO dienst in de Maranathakerk 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Sipke de Boer Organist:  
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Carolien Truin Collecten: 1e: ZWO 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Nicolette Schut  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst zingen:  Zoals een bloem zijn kelk heft naar de 
zon, lied 220 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 87 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Met de boom des leven, lied 547: 1 + refrein 
  (hierna gaat de gemeente zitten) 
- Gebed 
- Woord van verlangen: Jeremia 8: 23 (NBV = Jeremia 9:1 NGB 
1951) 
 
 Ach, was mijn hoofd maar een waterval, mijn oog een bron van 
tranen: dag en nacht zou ik huilen over de doden van mijn volk. 
 
- Zingen: Geef vrede door van hand tot hand, lied 1014 
- Woord voor onderweg: Exodus 20: 1-17 
- Zingen: Psalm 119: 62, 65 
- Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
- Zingen: 'Abba Vader' (Opwekking 136). 
 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 

 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen 
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d’ uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 
 
- De kindernevendienst begint met het Paasproject ‘Jezus is 
liefde’ 
- De Bijbel open: Lucas 5:1-11 
- Zingen: Jezus, die langs het water liep, lied 531: 1, 3 
- Preek: Ga naar diep water 
- Zingen: O lieve Heer, geef vrede, lied 1009  
- De kinderen komen terug met een symbool 
- Zingen: het projectlied ‘Liefde is doen wat Jezus ons zegt’, 
  (melodie: “Als je geen liefde hebt voor elkaar” (lied 422 
Evangelische Liedbundel, lied 388 Hemelhoog, lied III,19, H. 
Lam, ‘Alles wordt nieuw’) 
 
Liefde is doen wat Jezus ons zegt, 
opdrachten, soms heel bijzonder. 
Simon, hij deed het, wist zich een knecht, 
Jezus zijn Heer: wat een wonder! 
 
refrein: 
Jezus is liefde, in overvloed, 
gaf Zijn leven op Golgota. 
Hij maakte alles voor ons weer goed, 



dus vertrouw Hem en volg Hem na. 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
- Collecten: 1e ZWO, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Ere zij aan God,de Vader, Lied 705 
- Zegen, waarna de gemeente zingt: lied 415: 3 
 
 
Liturgie voor de gezamenlijke ZWO avonddienst in de 
Maranathakerk 
 
- Voor de dienst zingen:  Geef vrede door van hand tot hand, lied 
1014 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 87: 1, 2, 3, 4 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet (hierna gaat de gemeente zitten) 
- Inleiding op de dienst 
- Zingen: Als een hert (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. 
 
 - Gebed. 
 
God, wij zijn mensen naar uw beeld. 
U heeft ons gemaakt, met handen en voeten, 
ogen, oren en een mond. 
Maar we zijn allemaal anders. 
Houden niet van hetzelfde, maken andere keuzes. 
Help ons dat te doen wat het best bij ons past. 
Dan komen we tot ons recht. 
Dan kunnen we worden wie we zijn. 
 
Geef ons de moed om nee te zeggen 
als het niet bij ons past. 
Geef ons de krachtom ertegenin te gaan  

als wij het er niet mee eens zijn. 
Geef ons de rust om na te denken  
wie we willen zijn. 
 
God, wij zijn mensen naar uw beeld. 
Ieder met een eigen kleur. 
Help ons om al die kleuren te  
gebruiken voor een vrolijke,  
betere wereld. Amen 
 
- Zingen: In de Heer vind ik heel mijn sterkte (Taizé) 
  
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt,  
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x) 
  
In the Lord I'll be ever thankful, 
in the Lord, I will rejoice 
look to God, do not be afraid.  
Lift up your voices, the Lord is near. (2x) 
  
Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht, 
Christus, meine Zuversicht,  
auf Dich vertrau ich und fürcht mich nicht. (2x) 
  
Dalam Tuhan ku dapat kuatan.  
Dalam Tuhan senang. 
Dalam Tuhan kebebasan  
Pada Mu ku jakin, tak takut. (2x) 
  
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt, op U  
vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x) 
  
- Aandacht voor Brazilië 
- You’ve got a friend van Carole King (door Edith Geluk 
gezongen) 
- Gebed bij de opening van de Bijbel 



- De Bijbel open: Matteüs 5: 13-16 
- Zingen: Psalm  89: 6- Muzikaal intermezzo 
-  Preek: Je zit in een wereldkerk 
- Zingen: Verkondig alle mensen  
melodie: Roept uit aan alle stranden 
 
Verkondig alle mensen wat Ik u zeggen zal: 
mijn woorden brengen vreugde en vrede overal. 
 
Verkondig aan een ieder die hier geboren wordt: 
wij zijn niet langer vreemden maar kinderen van God. 
 
Verkondig aan de blinden: een licht is opgegaan; 
wij lopen niet verloren, er is een weg te gaan. 
 
Verkondig aan de armen: uw droefheid is voorbij, 
de zondaar vindt vergeving, de liefde maakt u vrij. 
 
Verkondig aan wie zoeken: niet eeuwig duurt uw nood; 
ik ben uw weg naar vrede, ik ben uw levensbrood.  
Verkondig aan wie sterven: gij kunt in vrede gaan, 
het wordt voor u ook Pasen, Ik ben u voorgegaan. 
 
Verkondig heel de aarde en al wat adem heeft: 
gelukkig zal hij wezen die in de liefde leeft. 
 
Verkondig alle mensen wat Ik u heb gezegd: 
een nieuwe geest van vrede wordt in uw hart gelegd.  
 
- Listen to our hearts van Ralph van Manen (door Edith Geluk 
gezongen) 
 
A love that goes from east to west, 
and run as deep as it wide. 
You know all our hopes. 
Lord you know all our fears. 
and words cannot express the love we feel. 
 
So listen to our hearts. 
Hear our spirit sing. 
A song of praise that flows, 

from those who have redeemed. 
We will use the words we know, 
to tell you what an awsome God you are. 
But words are not enough, 
to tell you of our love, 
so listen to your heart. 
 
If words could fall like rain, 
from these lips of mine, 
and if I had a thousand years, 
I would still run out of time. 
So if you listen to my heart, 
every beat will say 
thank you for the life,thank you for the thruth, 
thank you for the way. 
 
- We belijden ons geloof met het lied Heer, U bent mijn leven 
(staande) 
 
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. 
  
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
- Collecten: 1e ZWO, 2e Onderhoudsfonds 
 
- Slotlied: ‘Zegenlied’  
 
Nieuwsbrief  
* Vanavond is er een gezamenlijke ZWO-dienst in de 
Maranathakerk met ds. W.J.W Scheltens. 
* Dinsdag is de avond van catechese; 18.30 uur: groep 12+ 
;19.15 uur: en groep 15+. 
* Woensdag 10 februari is er weer een seniorenmiddag. Jan Bos 
uit Lunteren vertelt over project ZOA “Bees and trees” gestart in 
Oeganda. Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. Allen van 
harte welkom. 
* Volgende week hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


