
 
Liturgie en nieuws, zondag 25 november 2018, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar  
    
Morgendienst ds. H.Z. Scheltens – Ritzema, Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Job André Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Sylvia van Hunnik Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Wieteke Sevensma  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst:  Lied 978 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm  84: 1, 2, 6 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Lied 195 (klein Gloria), waarna allen gaan zitten  
- Gebed van inkeer en verootmoediging  
- Dat er een morgen komt (Kris Gelaude), gelezen door Toos 
Düpper. 
 
Ga met ons, God 
de lange weg van onmacht en verdriet 
naar kracht en opstanding. 
Ga met ons de weg 
die over sterven heen 
naar onaantastbaar leven voert. 
Duld onze vragen. 
Erken ons verdriet. 
Verzacht wat zo pijn doet; 
en laat er ook licht zijn. 
Blaas de gloed van verlangen weer aan. 
Dat er een morgen komt die ons optilt. 
Dat er een avond is van vervulling, 
van eeuwig weerzien 
en thuis zijn met allen. 
 
- Zingen:  Ik zal er zijn (Sela)  

 
Gerrie van Renselaar en Anke van der Wal; Betty Diender op 
vleugel 
 
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
Refrein:  
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
4. O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. Refrein 



- Wij gedenken in het licht van de Opgestane Heer 
 
- Zingen:  Lichtstad met uw paarlen poorten. 
 
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 
 
- Gebed om de werking van de Heilige Geest 
- Zingen  U die mij geschapen…Opwekking 355 
Gerrie van Renselaar en Anke van der Wal; Betty Diender op 
vleugel 
 
U die mij geschapen hebt. 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- of tegenspoed, 
uw liefde doet mij zingen. 
U die mij geschapen hebt, 
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
- Kinderen gaan naar de nevendienst 
- De Bijbel open: Psalm  84 
- Zingen: Psalm  62: 4, 5, 6 
- Verkondiging   Zelfs de mus vindt een huis 

- Zingen: Psalm 68: 7 
- Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Ga met God, Lied 416 (staande) 
- Zegen, waarna wij zingen: Lied 415: 3 
- Orgelspel 
 
Liturgie van de avonddienst  
 
- Orgelspel 
- Aanvangslied: Psalm 95: 1, 2, 3 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Gebed 
- De Bijbel open: Psalm 4 
- Zingen: Lied 867 
- Verkondiging: laat het licht van uw gelaat over ons schijnen 
- Zingen: Psalm 4: 1, 2, 3 
- Dankgebed en voorbeden 
- Wij belijden ons geloof zingend: Lied 340b (staande) 
- Collecten 
- Slotlied: Lied 864: 1, 2, 5 
- Zegen, waarna 3 x amen wordt gezongen. 
- Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwsbrief 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 
ophalen voor de zegen. 
* Maandag 26 november is er gemeenteavond met dr. van 
Iperen, zie Contact  
* Op zaterdag 1 december wordt om twee minuten voor twaalf 
door heel het land de noodklok geluid voor het klimaat. De 
Molukse Kerk, de Maranathakerk en de Gereformeerde Kerk 
doen mee aan dit initiatief van Greenpeace, net als een groot 
aantal kerken en instellingen in heel Nederland. Daarmee geven 
we een gezamenlijk signaal, vlak voor de internationale 
klimaattop in Polen, dat het nu tijd is voor actie om gevaarlijke 
klimaatverandering te voorkomen.  
* De catechese is op dinsdag: 17+ om 20 uur; op woensdag: 12-
16 jarigen om 19 uur.  
* Donderdag gaan we weer in gesprek met Jacobus, aanvang: 
20.30 uur.  
* Volgende week is ‘s morgens op de eerste zondag van Advent 
een welkomdienst met als thema ‘In gesprek met Zacharias’. 
De WelcomeSingers zijn er ook. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


