
 
Liturgie en nieuws, zondag 17 september 2017, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

Startzondag. Thema: open huis 
  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Henk Hopman Organist: Johan Hulshof 
Kindernevendienst: Groep 1: Martine van Beek 

Groep 2: Alies Hendriksen 
  

Collecten: 1. Diaconie; 2. Onderhoudsfonds 
 

  

    
Liturgie voor de morgendienst  
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Lied 146a:1, 2, 3, 4 Laat ons nu vrolijk zingen  
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm 84: 1, 6 (staande) 
- Stil gebed, Votum en Groet 
- Zingen: Lied 195, Klein Gloria: (waarna allen gaan zitten) 
- Inleiding op het thema ‘Open huis’ 
- Gebed door jongere en oudere 
- Lofverheffing: Psalm 103: 1, 2 

Prijs de HEER, mijn ziel,  
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.  
Prijs de HEER, mijn ziel,  
vergeet niet één van zijn weldaden.  

- Zingen: Lied 103e (alleen Engelse tekst, 3x) 
- Aandacht voor de bouwstenen 
- Zingen: Kijk daar, een metselaar... ( Elly en Rikkert)  
  (Met Rebecca Wielstra en Henk Hopman, gitaar) 

Kijk daar een metselaar, 
hij bouwt een huis van steen. 
Alle stenen netjes naast elkaar, 
een huis voor iedereen. 
Eén voor één steen voor steen, 
muren, deuren en ramen 
één voor één steen voor steen 
niet alleen maar samen. 
Samen vormen zij een huis, 
samen muren, deuren en ramen 

Liturgie voor de avonddienst  
- Orgelspel 
- welkom 
- Aanvangslied: Psalm 100: 1, 2, 3 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Psalm 100: 4 
- Gedachten bij de startzondag 
- Gebed 
- De Bijbel open: Psalm 100 
- Zingen: Lied 908: 1, 2, 4 
- Verkondiging: Met vreugde de Here God liefhebben  
- Zingen: Lied 908: 5, 6, 7 
- Dankgebed  
- Wij zingen de Apostolische Geloofsbelijdenis: Lied 340b (staande) 
- Collecten 
- Slotlied: Lied 248 (staande) 
- Zegen, waarna wij samen 3x amen zingen. 
- Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



samen vormen zij een huis, 
samen. 

 
De Heer bouwt ook Zijn huis, 
daar zijn wij de stenen van. 
Ieder heeft zijn plekje in dat huis 
dat God er wonen kan. 
Eén voor één, steen voor steen, 
muren, deuren ramen 
één voor één, steen voor steen, 
niet alleen maar samen 
samen zijn wij het huis van de Heer, 
samen 
zoveel verschillenden namen, 
samen 
zijn wij het huis van de Heer, 
samen, 
Amen. 

- Gebed om de Heilige Geest 
- Inleiding op Woord van geloof uit de Bijbel: 
https://www.youtube.com/watch?v=7v1QUmjtz5Y 
- Woord van geloof: Matteüs 7:24-27 
- Zingen: Een wijs man bouwde zijn huis op de rots 
  (Met Rebecca Wielstra en Henk Hopman, gitaar) 

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots (3x) 
en de regen stroomde neer 
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op (3x) 
en het huis op de rots stond vast  
 
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand (3x) 
en de regen stroomde neer 
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op (3x) 
en het huis stortte in met een plof  
 
Bouw je levenshuis op Jezus, de Rots (3x) 
en de zegen daalt dan neer 
en de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op (3x) 
bouw je levenshuis op Hem  

- Gebed 
- Zingen:  Lees je Bijbel, bid elke dag. 

Lees je bijbel,  

Nieuwsbrief 
− De diaconiecollecte is bestemd voor het Diaconaal Platform Ede. 

In het DPE informeren diakenen uit de deelnemende kerken 
elkaar over hun eigen activiteiten en bespreken ze wat de kerken 
voor de plaatselijke samenleving in de praktijk kunnen betekenen. 
Veel activiteiten kun je als kerkelijke gemeente of diaconie niet 
meer in je eentje oppakken. 

− De jaarlijkse brievenactie naar onze zustergemeente in 
Roemenië, die vergezeld gaat met het geven van een pakje 
groentenzaad voor ieder gezin, begint vandaag in de 
ontvangsthal van de kerk. U kunt de enveloppen kopen en 
inleveren op alle zondagen tot en met 1 oktober. 

− Gevraagd door de Roemenië Commissie: enthousiaste mensen 
die appels willen gaan plukken in de Betuwe. Bent u beschikbaar 
in week 39 (25 t/m 30 sept) of week 40 (02 t/m 07 okt.) meld u 
dan aan bij Ina van de Vendel (mvendel@wxs.nl). 

− Woensdag a.s. viert de Alle-Dag-Kerk het 85-jarig bestaan in de kerk op 
het Begijnhof in Amsterdam, aanvang: 12.40 uur met vooraf 
samenzang. Jessica en Rhodé van Leeuwen spelen harp. 

− Vrijdagavond 22 september start SOOS op Boslaan 80 van 19.00 - 
21.30 uur. Graag snel aanmelden bij Sven Wielstra of Ria Scheltens. 

− Zaterdagmiddag 23 september is de startmiddag kindernevendienst: 
van 13.30 uur - 16.00 uur bij de kerk. Neem gerust je vriendje of 
vriendinnetje mee! 

− Volgende week zondagavond is er een gez. jeugddienst in deze kerk 
ook met als thema ‘Open huis’. De huisband verzorgt de muzikale 
omlijsting. Ds. Ria Scheltens-Ritzema is de voorganger. 

 

 
  



bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 

- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Efeziërs 2: 12-22 
- Zingen: Lied 534 
- De Bijbel open: 1 Petrus 2: 1-10 
- Verkondiging: Open huis bij de Levende steen 
- Zingen: Samen in de naam van Jezus (Ev. liedboek, 218) 

1. Samen in de naam van Jezus, 
   heffen wij een 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. 
 
2. 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 erover waakt, 
   en de Geest doorbreekt de grenzen 
   die door mensen zijn gemaakt. 
 
3. 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 de Geest die mij doet zeggen: 
   Jezus Christus is de Heer! 

- Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug en komen naar 
voren 
- Aandacht voor de kijkdozen 
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
- Aandacht voor het binnen- en buitenprogramma 



- Collecten 
- Slotlied: Zegen mij op de weg die ik moet gaan (Opwekking 
710)  

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader maak mij tot een zegen,  
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer,  
Jezus kom tot mij als de Bron van leven, 
die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God zegen ons tot in eeuwigheid. 
 
Vader maak ons tot een zegen, 
hier in de woestijn, 
wachtend op Uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij 
van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

- Zegen, waarna wij zingen Lied 415: 3 (staande) 
- Orgelspel 
 
 
 


