
 
Liturgie en nieuws, zondag 6 maart 2016, Gereformeerde Kerk Lunteren 

 
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens, welkomdienst 
Organist: Margret Spelt Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:  M.m.v. WelcomeSingers 
groep 1 t/m 5 o.l.v. Willemijn Doornbos Collecten: 1e: ZWO 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Marjolein van de Haar  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst  
- Voor de dienst:  Ik wil mij gaan vertroosten, Lied 562  
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 87: 1,3,4 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet,  
- Zingen:Lied 547:6, waarna we gaan zitten 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- 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. 

- Woord van geloof: Jesaja 53: 11b-12  
- Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen (Geroepen 187) 
- Inleiding op de bediening van de Heilige Doop en 
doopgebed 
- Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b 
(staande)  
- Vraag aan de gemeente (staande) 
- Doopvragen aan Désiré en Henri Veldhuizen 
1. Geloven jullie, dat de waarheid van God,     die ons 

gegeven is in de Bijbel,     in de Apostolische 
Geloofsbelijdenis beleden wordt     en in de kerk de bron 
van verkondiging is, ons volle vertrouwen verdient en 
ons brengt bij de God van ons leven? 

2. Belijden jullie, dat onze kinderen, hoewel ze delen in het 
onvolkomene van de wereld, opgenomen zijn in het heil 
van Christus  en daarom gedoopt worden? 

3. Beloven jullie deze dochter, van wie jullie de vader en 
moeder zijn, naar jullie vermogen te onderwijzen en te 
doen onderwijzen in de waarheid van God en haar een 
voorbeeld van christelijke levenswandel te geven? 

- Kinderen mogen naar voren komen 
- Bediening van de Heilige Doop aan Rosalie Feline 
Veldhuizen 



- Zingen: Kom tot de vader (Opwekking 599) 
 Kom tot de Vader 
 
 Nog voordat je bestond 
 Kende Hij je naam 
 Hij zag je elk moment 
 En telde elke traan 
 Omdat Hij van je hield 
 Gaf Hij zijn eigen zoon 
 Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt 
 
 En wat je nu ook doet 
 Z'n liefde blijft bestaan 
 Ook niets wat jij ook deed 
 Verander daar iets aan 
 Omdat Hij van je houd 
 Gaf Hij zijn eigen zoon 
 En nu is alles klaar wanner jij komt 
 
 Kom tot de Vader 
 Kom zoals je bent 
 Heel je hart, al je pijn 
 Is bij Hem bekend 
 De liefde die Hij geeft 
 De woorden die Hij spreekt 
 Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
 En wat je nu ook doet 
 Z'n liefde blijft bestaan 
 Ook niets wat jij ooit deed 
 Verandert daar iets aan 
 Omdat Hij van je houdt 
 Gaf Hij z'n eigen zoon 
 En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
 Kom tot de vader 
 Kom zoals je bent 
 Heel je hart, al je pijn  

Is bij Hem bekend 
 De liefde die Hij geeft 
 De woorden die Hij spreekt 
 Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
 Kom tot de vader 
 Kom zoals je bent 
 Heel je hart, al pijn  
 Is bij Hem bekend 
 De liefde die Hij heeft 
 De woorden die Hij spreekt 
 Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
 De liefde die Hij geeft 
 De woorden die Hij spreekt 
 Hij wacht alleen nog maar totdat je komt 
 
 De liefde die Hij geeft 
 De woorden die Hij spreekt 
 Hij wacht alleen nog maar totdat je komt 

- Aanbieden van de doopkaars en de doopkaart 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
- De Bijbel open: Lucas 22: 39-46 
- 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. 

- Verkondiging: Soms is het wel moeilijk 



- Zingen: Lied 576b 3,4,5 
- De kinderen komen terug uit de nevendienst met een 
vraagteken 
- 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 kostbaar, echt niet goedkoop, 
hoog is de prijs, weg te geven. 
Jezus bad tot Zijn Vader en bood 
vol overtuiging Zijn leven. 
 
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, Onze Vader 
- Collecten  
- Slotlied: Ga met God, Lied 416 
- Zegen 
- Zingen: Amen, amen, amen, Lied 415: 3 
- Orgelspel 
 
 
 

Nieuwsbrief 
• Vanavond is er welkomdienst met de WelcomeSingers. 

Het thema is: Toon mijn liefde aan de ander. 
• Maandag is er belijdeniscatechese, aanvang: 19.45 uur. 
• Dinsdag is de avond van catechese: 18.30 uur en 19.15 

uur.  
• Woensdag is het Biddag voor gewas en arbeid; ‘s 

middags is de gezamenlijke kinderdienst om 14.30 uur 
en s’ avonds de gezamenlijke dienst om 19.30, beide 
diensten in de Maranathakerk. 

• Donderdag is de kring over Zacharia, aanvang: 20.30 
uur.  

• Op vrijdag is er een gezellige ontmoetingsavond bij het 
kampvuur voor 18+ over muziek en geloof, bij: de fam. 
Van Maanen, Barneveldseweg 13, vanaf 20.30 uur. 

• Inzameling Voedselbank: u kunt de levensmiddelen voor 
de voedselbank inleveren op de dinsdagavond en ook 
voor de kerkdienst op zondag in de kerk. 

• Collecte diaconie biddag 9 maart: de collecte is bestem 
voor de opvang van de kinderen uit Tsjernobyl, die dit 
jaar weer naar Lunteren komen. 

 
 

 


