
 
Liturgie en nieuws, zondag 27 januari 2019, Gereformeerde Kerk (PKN)Lunteren 

  
    
Morgendienst Schoolkerkdienst Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. B. Bos (Bilthoven) 
Organist: Sipke de Boer Organist: Johan Hulshof 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Sieneke Kraai Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Wieteke Sevensma  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst: zingen: Here Jezus om uw woord, Lied 314 
- Welkom  
- Ontsteken van de kaarsen op tafel en neerleggen van de Bijbel 
op tafel 
Angelina zegt: 
‘Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht. 
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. 
 
Emma zegt:  
‘Boek, jij mag open: jij bent Gods blij verhaal. 
Woord, dat doet hopen. God spreekt in mensentaal’. 
 
Ds. Scheltens zegt: 
Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest, 
God, die er zijn zal, en altijd is geweest.' 
 
- Aanvangslied: Psalm  65: 1, 5 (staande) 
- Stil gebed, beginwoord en groet 
- Zingen: Ere zij de Vader en de Zoon, Lied 195 (waarna we 
gaan zitten) 
- Gebed  
- Filmpje met het lied ‘Elke dag als ik wakker wordt’, Elly en 
Rikkert; https://www.youtube.com/watch?v=bKY4aU-7_TY 
- Zingen: Nog voordat je bestond (Op Toonhoogte 204). 
 
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 je komt. 
 
En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt gaf Hij zijn 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. 
 
En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed veranderd daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn 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 (2x) 
 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt  
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt (2x) 
 
 - Inleiding op thema van de Schoolkerkdienst m.b.v. beamer-
presentatie van een aantal werkstukken vanuit de Lunterse  



basisscholen 
-  Zingen: Psalm 81: 1, 9 
- Het gebed van Hanna 
- Sieneke Kraai-Abma en Bas van Maanen: “Ik ken een heel leuk 
liedje”  
 
Ik ken een heel leuk liedje 
en het maakt me blij. 
Het is vaak op de radio 
en het past heel goed bij mij. 
Het liedje blijft zo hangen. 
‘t Is een leuke melodie, 
maar het gaat ook ergens over, 
nee, vervelen doet het niet. 
Het gaat van: “Oeh, oeh, oeh” 
 
Dit liedje maakt me happy en, -echt - 
het voelt zo goed. 
Het maakt mij altijd vrolijk 
en geeft mij weer nieuwe moed. 
En zit ik er doorheen, 
dan zet ik mijn speakers aan. 
Dan luister ik dit liedje 
en kan ik er tegenaan. 
 
Want God zegt over jou over mij, 
iets bijzonders en dat maakt mij blij, 
Hij zegt: 
“Groter dan een berg, zo hoog, 
mooier dan de regenboog, 
dieper dan de oceaan, 
is hoeveel Ik van je hou. 
Maak je dus geen zorgen meer. 
Elke dag ben Ik er weer.” 
 
Dit allerleukste liedje is er voor iedereen. 
Ja, het geldt dus ook voor jou: 
‘je bent niet meer alleen’. 
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet. 
Herinner je dan telkens weer: 
‘Hij maakt alles goed’. 

Want God zegt over jou over mij, 
iets bijzonders en dat maakt mij blij, 
Hij zegt: 
“Groter dan een berg, zo hoog, 
mooier dan de regenboog, 
dieper dan de oceaan, 
is hoeveel Ik van je hou. 
Maak je dus geen zorgen meer. 
Elke dag ben Ik er weer. 
Als je eens wist hoeveel Ik van je hou. 
Groter dan een berg, zo hoog, 
mooier dan de regenboog, 
dieper dan de oceaan, 
is hoeveel Ik van je hou. 
Maak je dus geen zorgen meer. 
Elke dag ben Ik er weer. 
Als je eens wist hoeveel Ik van je hou.” 
 
- De bijbel open: Matteüs 6: 7-13 (uit NBG - vertaling 1951) 
- Zingen: Gezongen gebed door Sylvia en Angelina van Hunnik 
Couplet  A -  1: Angelina, 2:  Angelina + Sylvia, 3: Angelina + 
Sylvia + gemeente. 
 
Couplet A:  
Goede God, U weet wat we voelen. 
U kent onze gedachten, U weet wie wij zijn. 
Luister naar de woorden die wij samen bedachten. 
Help onze wereld in het groot  en in het klein. 
 
- Instrumentaal stukje -  
 
Couplet B - 1: Angelina, 2: Angelina + Sylvia, 3: Angelina + 
Sylvia + gemeente, 4: Angelina + Sylvia + gemeente 
 
Couplet B: 
Goede God, Bedankt dat U erbij bent. 
Dat U met ons meegaat, elke dag weer. 
 
- Een goed gesprek over het gebed “Onze Vader” met Jacintha 
van de Haar, Welmoed Doornbos, Lauren van Grootheest, Jelle 
van Veldhuisen en ds. Scheltens. 



1. Het gebed, dat Jezus ons leert, noemen wij “het Onze 
Vader” Dat is omdat het gebed begint met “Onze Vader die 
in de hemelen zijt.”. Waarom noemen wij God “Onze 
Vader”? 

- Omdat we al vroeg in ons leven mogen weten, dat we 
een hemelse Vader hebben naast de mensen op aarde, zoals 
een moeder, een vader, een oma en een opa, een broer en een 
zus.  

- Sommigen mensen hebben een boom, een ster of een 
dier en noemen dat hun God. 

- Omdat Jezus Christus Gods Zoon is en God van Hem 
de Vader is , mogen wij ook God ‘Vader ’noemen. 

 - Dat wij God Vader noemen, betekent, dat we Hem 
kunnen vertrouwen en dat Hij ons nog meer dan een aardse 
vader het goede zal geven. 
2. Waarom zeggen we in het “Onze Vader”: uw naam worde 
geheiligd? 

-  Mensen kunnen allerlei dingen denken over God, maar 
we kunnen beter van God leren wie Hij is. Hij zegt: Ik ben, die ik 
Ben, Ik ben erbij, Ik ben bij jou. Daar wordt je eerbiedig door en 
dankbaar ook.  Juist omdat God Zichzelf bekend wilde maken.  

- Als we vloeken, gaan we niet zorgvuldig om met Gods 
naam of Jezus’ naam.  

- We mogen de naam van God gebruiken waar die voor 
bedoeld is; om te bidden en te danken en liederen te zingen tot 
eer van God.  

- Ja, zo deden de engelen in de Kerstnacht ook: ze 
zongen: ere zijn God – en zo heilig je de naam van God. 
3. Waarom zeggen we in het “Onze Vader”: uw Koninkrijk 
kome? 
 - Dat we goed weten, dat we in een land op aarde wonen, 
maar ook burger zijn van Gods Koninkrijk en dat daar heel goede 
gewoonten bij horen. 

- Als we iets doen in ons leven, wat Jezus belangrijk vindt, 
dan komt dat Koninkrijk steeds meer in ons leven binnen. 

- Als we niet alleen denken aan ons eigen belang, dan 
wordt iets van Gods Koninkrijk in ons zichtbaar. Als we dus niet 
met boosheid of tegenzin leven.  

- Zo doen we recht aan God en zijn bedoeling met ons 
leven; dat we zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken en wat 
we nodig hebben, zullen we krijgen. 

4. Waarom zeggen we in het “Onze Vader”: uw wil 
geschiede? 
 - Wat God wil, heeft te maken met liefde voor elkaar en 
respect en eerlijkheid en rechtvaardigheid. Wij leven veilig, als wij 
God vertrouwen. 
 - Dat het op aarde net zo goed gaat, als in de hemel, dat 
bedoelt Jezus ook. In de hemel is geen pijn en geen verdriet. 
Daarom is het goed, als wij elkaar geen pijn doen en niemand 
verdrietig maken. 
 - Jezus wijst ons op het voorbeeldige van de hemel voor 
de aarde. 

- God ziet ons graag als mondige kinderen, die aanvoelen 
hoe ze in de Geest van Christus actief kunnen zijn.  
5. Waarom zeggen we in het “Onze Vader”: geef ons heden 
ons dagelijks brood? 
 - Omdat eten en drinken mogelijk zijn dankzij wat uit God 
hand komt: schepping, natuur, zonlicht, water, kiemkracht, 
groeikracht, bloei, gezondheid, ja het  hele leven. 

- Daarom is het teken van geloof en dankbaarheid dat je 
God eerst bidt om een zegen, voordat je gaat eten. 

- Dat we bidden ‘geef òns’, betekent, dat we met ander 
mensen verbonden zin. We bidden net zo goed voor de ander als 
voor onszelf en dat betekent dat wij van onze overvloed geven 
aan arme mensen dichtbij of veraf. 

- Brood is nodig, anders krijgen we honger. Er bestaat 
ook geestelijke honger en daarom is Jezus het levende brood 
voor ons hart. 
6. Waarom zeggen we in het “Onze Vader”: vergeef ons onze 
schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren? 
 - We mogen weten: dankzij Jezus Christus zit het goed 
tussen God en ons. 
 - Dat we gerust gesteld worden door de vergeving die 
God ons geeft. 
 - Dat je ook laat merken, dat die vergeving van God graag 
wilt krijgen. 
 - Dat we aan God laten zien, hoe voor ons vergeving 
belangrijk is, doordat  wij ook andere mensen vergeving geven. 
Zodat boosheid verdwijnt.  
7. Waarom zeggen we in het “Onze Vader”: en leid ons niet 
in verzoeking, maar verlos van de boze? 
 - We kunnen verdrietig worden, als het moeilijk wordt. En  



dat we dan mogen merken, dat Gods liefde ons weer nieuwe 
moed geeft.  

- Het is goed om te merken, dat Jezus ons laat merken, 
dat we God ook mogen vragen om te helpen bij de moeilijke 
dingen in ons leven. 

- Dat we ook merken, dat er negatieve krachten zijn die 
ons uit de sfeer van geloof , hoop en liefde willen halen. 

- Dat we God mogen zeggen, dat wij het goede alleen van 
Hem verwachten. 
8. Waarom zeggen we in het “Onze Vader”: want van U is het 
Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, 
amen?  
 - We bidden, omdat we mogen voelen, dat God machtig 
is in zijn liefde en dat we die liefde van Hem ook graag mogen 
merken. 
 - Dat we blij zijn om een kind van God mogen zijn 

- Dat we dankbaar zijn, niet alleen in een land op aarde te 
wonen, maar ook te behoren bij Koninkrijk van God. 

- En dat we ‘amen’ zeggen, maakt duidelijk dat we dit 
alles serieus menen en geloven en daar ook blij mee zijn. Want 
‘amen’ betekent: het is vast en zeker. 
 
- Zingen: Wees stil voor het aangezicht van God (Opwekking464) 
 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer, 
die zelf geen zonde kent                 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
   
Wees stil want de heerlijkheid van God, 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht, 
straalt van Zijn aangezicht. 
Wees stil want de heerlijkheid van God, 
omgeeft ons in dit uur. 

Wees stil want de kracht van onze God, 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk, 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil want de kracht van onze God, 
daalt neer op dit moment. 
 
Wees stil want de kracht van onze God, 
daalt neer op dit moment. 
 
- Dankgebed door Franca en Holmer Doornbos, voorbeden, 
Onze Vader (zingend) 
1. Vader in de hemel, 
Wij danken U, dat wij mogen praten met U. 
Dat hebben de mensen in de Bijbel ook gedaan, zoals Hanna. 
Zoals zij heeft gebeden  en haar verdriet heeft genoemd, 
is wel heel eerlijk en open. 
 
2. Wij bidden U, of wij dat ook mogen leren  
om open en eerlijk tegenover U te zijn. 
 
3. Here Jezus, U hebt uw leerlingen ook geleerd om te bidden. 
Zelfs hebben ze er zelf om gevraagd. 
En U hebt hen geleerd om U als Vader aan te spreken. 
Zodat wij nooit zullen vergeten, 
dat wij een Vader in de hemel hebben, 
die voor ons zorgt. 
 
4. Wij danken U, dat we Samuël mogen kennen,  
die ook geleerd heeft om naar U te luisteren. 
 
5. Dat ook wij leren zeggen in onszelf:  
Spreek Heer, uw knecht luistert. 
Dat wij werkelijk benieuwd raken naar wat U ons te zeggen heeft. 
En dat we daarbij mogen letten op de belevenissen van mensen 
in Bijbel . 
 
6. Wij danken U, dat wij met Hanna en Samuël U mogen 
vertrouwen. 



Dat we ons vertrouwen op U stellen. 
En dat we in vertrouwen op U mogen bidden 
voor mensen om ons heen,  
voor de wereld om ons heen  
en voor onszelf.  
 
- Voorbeden 
- Zingen Onze Vader 
 
Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard'. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
  
Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
 
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
Amen. Amen. 
 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied : De Here zegent jou (Op toonhoogte, nr. 395), 
(staande) 

De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal zijn vrede aan  je geven. 
  
De Here zegent u 
en Hij beschermt u, 
Hij schijnt zijn licht over uw leven. 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn, 
Hij zal zijn vrede aan u geven. 
  
- Zegen, beantwoord met ‘Amen, amen, amen, dat wij niet 
beschamen, Lied 415: 3 
- Orgelspel 
- Na de dienst is er koffie en limonade  
 
 
 
Nieuwsbrief 
* De catechese is weer op 29 januari, 20 uur en op 30 januari, 19 
uur 
* Donderdag is de eerste van drie avonden over Exodus, 
aanvang: 20.30 uur 
* Volgende week zondagmorgen zingen de WelcomeSingers 
mee en in het thema ‘Helpen wie geen helper heeft’. 
* Volgende week zondagavond is er een gez. ZWO-dienst. 
 



 Liturgie voor de avonddienst 
 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 138: 1 en 2 
- Stil gebed, Votum en Groet 
- Zingen: Lied 245: 1 en 2 
- Gebed 
- Schriftlezing uit: Genesis 18: 20-28 en 32-33 
- Zingen: Lied 1008 
- Schriftlezing uit:  Lucas 11: 1-4 
- Zingen: Lied 333 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 894 
- Geloofsbelijdenis (gesproken) 
- Zingen: Lied 339a  
- Dankzegging en voorbeden 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 248 
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 
 
 
 
  
 


