
 
Liturgie en nieuws, zondag 30 december 2018, Gereformeerde Kerk (PKN)  Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Job André Organist: Johan Hulshof 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst zingen we: Geef vrede door van hand tot hand, 
Lied 1014 
- Welkom 
- Aanvangslied: Ps. 90: 1, 8 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet. 
- Zingen: Klein Gloria, Lied 195 (waarna we gaan zitten). 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Gij zijt het licht (op de melodie van 'Ik bouw op U' 
(Opwekking 124) 
 
Gij zijt het licht,  
te midden van het duister.  
Er straalt een ster,  
vol helderheid en glans.  
Ziedaar het Kind,  
gekomen voor ons allen,  
Gods eigen Zoon,  
Die ons zo teer bemint.  
Geen pracht, geen praal,  
Zijn komst was zonder luister,  
toch reeds een Vorst,  
Die voor ons overwint.  
 
Hij is Uw Heer 
en wil voor alle mensen 
een Redder zijn, 

 
nooit bent U meer alleen. 
Hij is uw kracht, 
gezonden door de Vader. 
Gods eigen Zoon, 
waarop de schepping wacht. 
Eens komt Hij weer, 
Verlosser dezer wereld, 
dat is Uw Heer, 
Die alles heeft volbracht. 
 
- Woord voor onderweg: Deuteronomium 5: 1-22 
- 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 om de Heilige Geest bij de opening van de Bijbel 
- Kinderen gaan naar de nevendienst 
- De Bijbel open: Johannes 1: 29-51 
- Zingen: Wij staan aan een kribbe, Lied 503 



- Verkondiging: Goede gesprekken over het Lam van God 
- Zingen: Wat de toekomst brengen moge, (Opwekking 377) 
 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalmen moed! 
 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zoo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
Als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen den weg niet vindt: 
neem mijn hand in Uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
- Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Vader  
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Psalm 79: 5 
- Zegen, waarna wij zingen: Lied 415: 3. 
- Orgelspel 

Liturgie voor de avonddienst 
 
- Orgelspel 
- Welkom 
- Zingen: Psalm 118: 10 (staande) 
- Stil gebed, beginwoord en groet 
- Gebed 
- De Bijbel open: Lucas 2: 22-40 
- Zingen: Psalm  87 
- Verkondiging: ‘Want met eigen ogen heb ik de redding gezien’  
- Zingen: Lied 159b 
- Dankgebed en voorbede 
- Geloofsbelijdenis, lied 340b (staande) 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 481: 2, 3 (staande) 
- Zegen met daarna zingen: ‘amen, amen, amen’ 
- Orgelspel 
 
 
Nieuwsbrief 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 
ophalen voor de zegen.  
* Dinsdag 31 december begint de Oudejaarsdienst om 19.30 uur. 
* Woensdag 1 januari begint de gez. Nieuwjaarsdienst om 10.30 
uur in de Maranathakerk. 
* Zondagmorgen 6 januari zingen de WelcomeSingers en is er 
begroeting na de dienst.  
* De catechese is weer op dinsdag 15 januari en op woensdag 
16 januari.  



  
 


