
 
Liturgie en nieuws, zondag 11 september 2016 Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. R. van Riezen uit De Glind  Voorganger: ds. R.G. van der Zwan uit Amersfoort 
Organist: Margret Spelt Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Joyce van Leeuwen Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds 

Deurcollecte: jeugd     
Liturgie voor de morgendienst  
− Lied voor aanvang van de dienst: psalm 1 alle verzen 
− Welkom 
− Intochtslied 216, afwisselend de coupletten eerst in het nederlands 

daarna in het engels.  
− Vertaling: 

Morning has broken, like the first morning 
Blackbird has spoken, like the first bird 
Praise for the singing, praise for the morning 
Praise for them springing fresh from the world 
 
Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven 
Like the first dewfall, on the first grass 
Praise for the sweetness of the wet garden 
Sprung in completeness where his feet pass 
 
Mine is the sunlight, mine is the morning 
Born of the one light, eden saw play 
Praise with elation, praise every morning 
God's recreation of the new day 

− Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria 
− Gebed van verootmoediging 
− Zingen psalm 139 vers 1, 2 en 8 
− Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
− Lied 891, Heer ik kom bij U 
− Gesprek met de kinderen 
− Daarna zingen we de kinderen toe uit de evangelische liedbundel 

het refrein van lied 471(we zingen dat twee maal achter elkaar) 
Weet je dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent –  
een parel in Gods hand, 

Liturgie voor de avonddienst  
− Welkom 
− Intochtslied: Psalm 43: 1, 2, 3 
− Stil gebed, Votum en Groet 
− Zingen: Lied 283: 1, 2, 3, 4 
− Gebed 
− Schriftlezing: Psalm 55: 2-9 
− Zingen: Psalm 64: 1, 2, 3 
− Schriftlezing: Mattheüs 6: 9a en 13a en Romeinen 12: 17-21 
− Zingen: Lied 272: 1, 3, 4 
− Verkondiging: 9/11 … vijftien jaar later 
− Zingen: Lied 1010 
− Geloofsbelijdenis (gesproken) 
− Zingen: Lied 969 
− Dankzegging en voorbeden, afgewisseld met Lied 1008: 1 – 2 – 3  
− Collecten 
− Slotlied: Lied 362 
− Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt. 
 
 
 
Nieuwsbrief 
− Op het buffet ligt een lijst voor intekening om mee te helpen aan de 

gezamenlijke lunch op de startzondag, 18 september. 
− Wie op de startzondag (thema: ‘Delen’) een foto of een voorwerp 

heeft met een leuke herinnering, kan dat bij de pastorie melden! 
Wie een foto heeft voor de beamer, kan die mailen tot 12 
september via het mailadres: predikant@gklunteren.nl. 



een parel in Gods hand. 
− De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
− Evangelielezing: Lucas 15 vers 1-10 
− Zingen gezang 168 oude liedboek 

1. O Jezus Christus, licht ze bij 
die leven aan uw licht voorbij. 
Voeg ze met uwe kudde saam, 
opdat zij niet verloren gaan. 
 
2. Vervul met uw genadeschijn, 
die op verkeerde paden zijn. 
Sta bij, die heimlijk in zijn hart 
verlokt en aangevochten wordt. 
 
3. Breng, die aan uw gebod ontkwam, 
terug als uw verloren lam. 
Maak de gewonde zielen heel 
en geef ze aan de hemel deel. 
 
4. Open de doven het gehoor, 
de stomme lippen, spreek ze voor, 
dat zij belijden hun geloof, 
niet langer stom, niet langer doof. 
 
5. Verlicht het oog dat U niet ziet. 
Leid hem weerom die U verliet. 
Verzamel, die verwijderd gaan. 
Versterk ze die in twijfel staan. 
 
6. Dan zullen zij, niet meer vervreemd, 
voor tijd en eeuwigheid vereend, 
in aarde en hemel, dan en nu, 
allen tezamen danken U.          

− Uitleg en verkondiging 
− Zingen nieuwe Liedboek 286,  afwisselend de coupletten eerst in 

het nederlands daarna in het engels.  
1. In a world where people walk in darkness,  
let us turn our faces to the light, 
to the light of God revealed in Jesus, 
to the daystar scattering our night. 
 
Refrain: 
For the light is stronger than the darkness 
and the day will overcome the night, 
though the shadows linger all alround us, 
let us turn our faces to the light. 
 



2. In a world where suff'ring of the helpless 
cast a shadow all along the way, 
let us bear the cross of Christ with gladness 
and proclaim the dawning of the day. 
Refrain. 
 
3. Let us light a candle in the darkness, 
In the face of death a sign of life: 
As a sign of hope where all seemed hopeless, 
as a sign of peace in place of strife. 
Refrain. 

− De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
− Dankzegging, voorbeden en  gezamenlijk gebeden “Onze Vader” 
− Collecten 
− Slotlied: evangelische liedbundel 218  

Samen in de Naam van Jezus 
heffen wij dit loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is 
en zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

− Zegen, waarna de gemeente zingt ‘amen, amen, amen’ 
 


