
 
Liturgie en nieuws, zondag 1 september 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Welkom dienst mmv de WelcomeSingers 
Voorganger: drs. R. van Riezen (De Glind) Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Job André Organist: Johan Hulshof 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Willemijn Doornbos Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Lied voor aanvang van de dienst: 216 Dit is een morgen 
- Welkom 
- Intochtslied: 315 vers 1 en 2  
- Stil gebed 
- Groet, bemoediging en drempelgebed 
 
Vg. De Heer zij met u , 
A.   ook met u zij de Heer. 
Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer,  
A.   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Vg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A.   en niet loslaat het werk van zijn handen. 
  Korte stilte… 
- Drempelgebed  
Vg.  Trouwe God, alle harten liggen voor u open, alle verlangens 

zijn 
        aan u bekend en voor u bestaan 
        geen geheimen. 
A.     Zuiver onze harten en gedachten 
        door de adem van uw Geest,  
        opdat wij u voluit kunnen liefhebben 
        en uw naam alle eer aan doen. 
        Amen. 
 
-  Klein gloria 
- Gebed  
- Lezen: Colossenzen 3: 4 - 17 

 
- Zingen: Psalm 32: 3 en 4 
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- Eerste schriftlezing uit: Lucas 9: 51-58 
- Zingen: Lied 289 Heer het licht van uw liefde schittert 
- Tweede schriftlezing uit: Lucas 10: 25-37 
- Zingen: alles wordt nieuw II, 21 barmhartige samaritaan 
- Verkondiging. 
- Zingen: Lied 930 Jij geeft mij vleugels (in canon) 
- De kinderen komen terug van de kindernevendienst. 
- Dankzegging, voorbeden en  gezamenlijk gebeden “Onze 
Vader” 
- Collecten: 
- Slotlied: 416 Ga met God 
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 
 
Nieuwsbrief 
* Vanavond is er een welkomdienst met de WelcomeSingers en 
het thema leunt een beetje aan tegen het motto van de Oud 
Lunterse Dag. Dat motto was: "Mit veul franje, kleurt ons daarp 
oranje".  Ons thema voor de welkomdienst is: "Na de franje: 
welkom in de straat van Oranje". 
* Komende zondag vieren we het Heilig Avondmaal 
* De bekercollecte van de Avondmaalsviering is voor: Choice 4 
life, die tijdelijke opvang biedt aan tieners, jongeren en 
(jong)volwassenen die door plotselinge situaties in het leven voor 
een bepaalde tijd niet in hun eigen leefomgeving kunnen 
verblijven. 



 
Liturgie voor de avonddienst 
 
- Voor de dienst zingen de WelcomeSingers: 'k Zal U loven o 
Heer  (Opwekking 162)  - Welkom 
- Zingen: Geef, Heer, de koning uw rechten, Psalm 72: 1, 2 
- Beginwoord en groet (waarna we gaan zitten) 
- Zingen: Als regen die de aarde drenkt 
WelcomeSingers: couplet 1;  allen: coupletten 2, 3, 4 
 
1. Als regen die de aarde drenkt 
die droog en dorstig is: 
zo voedt het woord van God de mens 
die doods en duister is. 
  
2. Als zonlicht dat het groen gewas 
uit zaad ontkiemen doet: 
zo geeft het woord van God de mens 
luister en nieuwe gloed. 
  
3. Als schaduw die verkoeling brengt 
op 't heetst van de dag 
geneest het woord van God de mens 
die op bevrijding wacht. 
  
4. O God, vernieuw de dorre grond, 
verzacht wat is verhard: 
maak ons gehoorzaam aan Uw woord 
en mensen naar uw hart. 
  
- Inleiding op het thema ‘Na de franje, welkom in de straat van 
Oranje’ 
- Zingen: Ik wens jou vrede, gegroet ben jij  
WelcomeSingers: lied;  daarna; allen: het lied 
 
Ik wens jou vrede, gegroet ben jij  
en wie je ook bent, wees welkom hier. 
 
Gegroet ben jij, gegroet ben jij,  
ik wens jou vrede, gegroet ben jij. 
 
Gegroet ben jij, gegroet ben jij,  

 en wie je ook bent, wees welkom hier. 
 
- Signaal  Zon van Oranje (anoniem, Geuzenliedboek 1940-
1945) 
 
Zon van Oranje, symbool van de vrijheid,  
Giet weer uw stralen over ons uit. 
Licht in de harten van vrede en blijheid 
Is wat uw schijnsel voor allen beduidt. 
 
Laat weer weldadig uw gloed op ons dalen,  
Breng ons bevrijding, uw roeping getrouw. 
Zon van Oranje, giet weer uw stralen 
Over ons dierbaar rood, wit en blauw. 
 
Schenk weer aan onze geheiligde kleuren  
‘d Aloude schittering door uw glans. 
Zon van Oranje, o, laat het gebeuren 
Dat zij weer waaien van toren en trans. 
 
Nu is het nacht en alom is het duister, 
’t Land is gedekt door een donkere vlag.  
Breng ons weer spoedig in heerlijke luister, 
Zon van Oranje, het licht van de dag. 
 
- Zingen: Zingen: Lied van de wegzending (uit: Gezangen voor 
Liturgie, Lied 654) 
               Refrein allen; coupletten door WelcomeSingers) 
Refrein: 
Wij hebben voor u gebeden  
dat uw geloof niet bezwijkt 
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen 
versterk uw broeders, versterk uw zusters 
Wij hebben voor u gebeden 
dat uw geloof niet bezwijkt 
 
1. Gaat uit over alle landen  
tot zover als de wereld reikt 
Verkondigt het Evangelie  
dat het alles wat leeft bereikt   Refrein 



2. En zegt wie in Hem geloven  
zijn gered voor het koninkrijk 
De wonderen, blijde tekens 
zijn dan binnen uw handbereik  Refrein 
 
3. Verdrijft in zijn naam de duivels 
dat het kwaad uit de wereld wijkt 
Legt handen op aan wie lijden 
dat het heil tot de hemel reikt   Refrein 
 
- Gebed (uit: Een zon die nacht en nevel overwint, van Jaap 
Zijlstra) 
 
Geef mij een klein begin van liefde, 
een stem die de eenzaamheid open zingt, 
en hand die het glas van vreugde klinkt, 
een hart dat klopseint liefde, liefde, liefde. 
 
Woorden van zo gezegd, zo gedaan, 
schouders die blijdschap aandragen, 
voeten om vrolijk op pad te gaan, 
ogen die niemand overvragen. 
 
Geef mij, o Heer, want liefhebben 
is mijn enige kans van bestaan. Amen 
 
- Samenzang: Jezus zal heersen waar de zon, Lied 871  
- De Bijbel open: Psalm 72 
 
-  WelcomeSingers: Wij bidden U om vrede 
WelcomeSingers: 1, 2; allen: 3, 4, 5 
 
1. Wij bidden U om vrede  
en vragen U om brood  
dat mensen redt van honger  
en onmacht totterdood. 
 
2. Wij bidden U om wijsheid  
en vragen U om licht  
dat mensen ogen opent  
en op elkander richt. 

3. Wij bidden U om zegen  
en vragen om het woord  
dat mensen weer verenigt  
en naar de vrijheid voert. 
 
4. Wij bidden U om adem  
en vragen om Uw geest  
die mensen doet herleven  
en ons van schuld geneest. 
 
5. Wij bidden om verhoring  
en vragen U altijd  
dat mensen mogen weten  
hoe Gij er voor ons zijt. 
 
- Meditatie: ‘Na de franje, welkom in de straat van Oranje’  
- Zingen: Psalm 72: 4,7 
- Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Vader (zingend) 
 
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  
WelcomeSingers zingen Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
(Opwekking 334) 
- Slotlied: Voor hen die ons regeren, Lied 994 (staande) 
- Zegen 
- Antwoordlied: O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, Psalm 
79: 5 
 
 
 

 

 
 
  
 


