
 
Liturgie en nieuws, zondag 7 oktober 2018, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst m.m.v. WelcomeSingers 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema 
Organist: Henk Hopman Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v.  Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v.   2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Lied 802:1, 3, 4, 5, 6 
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm 147: 1, 5, 7 (staande). 
- Stil gebed, Votum en Groet. 
- Zingen: Klein Gloria, Lied 195 (waarna allen gaan zitten). 
- Gebed van inkeer 
- Zingen: Tel uw zegeningen 
 
Tel uw zegeningen een voor een, 
 tel ze alle en en vergeet er geen, 
 tel ze alle, noem ze een voor een 
 en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 
 
 Als op ’s levenszee, 
 de stormwind om u loeit, 
 als ge tevergeefs, 
 uw arme hart vermoeit. 
 Tel uw zegeningen,  
 tel ze een voor een 
 en ge zegt verwonderd, 
 Hij liet nooit alleen. 
 
 Tel uw zegeningen een voor een, 
 tel ze alle en en vergeet er geen, 
 tel ze alle, noem ze een voor een 
 en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 
- Gebed bij de opening van de bijbel 
- Zingen: Shalom chaverim (Vrede, mijn vrienden, tot we elkaar 

 
- Woord van geloof en levensvernieuwing: Psalm 103: 1-4 
- Zingen: Een lied van verwondering’ (A.C. Bronswijk); melodie: 
Lied 302 
 
Wij leven van verwondering 
en uit een diep vermoeden, 
dat in en om ons leven heen, 
een hand ons wil behoeden, 
dat er een hart is dat ons draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God ons leidt ten goede. 
 
Wij leven dwars door vragen heen, 
met tere zekerheden, 
dat ondanks vóór- en tegenspraak, 
hier kwetsbaar wordt beleden, 
dat er een hart is dat ons draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God deelt in ons heden. 
 
Wij leven het mysterie uit, 
de waarheid, ongemeten, 
dat al ons denken bovenuit, 
in ons een heel diep weten, 
weet dat een hand ons leven draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat ons een God wil heten. 
 
 
 



weer ontmoeten, vrede) 
 
Shalom chaverim, shalom chaverim, 
Shalom, shalom 
L’hit-rah-oat, L’hit-rah-oat 
Shalom, shalom 
 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: 1 Kronieken 23: 1-5 en 1 Kronieken 25: 6 en 7 
- Zingen: Groot is uw trouw, o Heer, Lied 885 
- De Bijbel open: Johannes 4: 35-42 
- Zingen: Lied 868: 1, 2, 5 
- Verkondiging: Een goed gesprek met Israël is niet 
vanzelfsprekend 
- Zingen: Lied 737: 1, 2, 3, 4, 5 
- Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug. 
-  In memoriam 
- Zingen: Lied 886: 1, Nederlands 
 
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. 
 
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lichtstad met uw paarlen poorten (staande) 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten,  
wond’re stad zo hoog gebouwd,  
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar zijn 
liefdesstem,  
           daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw 
Jeruzalem 
 

Heilig oord vol licht en glorie,  
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit.  Refrein 
 
Wat een vreugde zal dat wezen  
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten, 
in het nieuw Jeruzalem. Refrein 
 
- Zegen, waarna wij zingen Lied 415: 3 (staande) 
 
 
   
Nieuwsbrief 
* Aan de deur is weer een collecte voor de jeugd. 
* Vanavond is er welkomdienst met de WelcomeSingers en het 
thema is: Een goed gesprek met Jacob aan de Jabbok 
* Op woensdag 10 oktober is er weer een senioren middag. 
Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. 
Mevrouw G. Beekman komt vertellen over het dagelijkse leven in 
een Japans gezin. 
* De opbrengst extra actie bedraagt €4.950,-  Hartelijk dank aan 
ruim 50 leden door wie dit bedrag tot stand gekomen is. Daar er 
430 brieven verstuurd zijn, zou het fijn zijn als dit bedrag 
verhoogd kan worden, waarvoor bij voorbaat al onze hartelijke 
dank. CKR 
 

  
 


