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Liturgie van de avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Sipke de Boer 
 
- Orgelspel 
- welkom 
- Aanvangslied: Psalm 95: 1,2 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Psalm 95: 3 
- Gedachten bij de startzondag – een goed gesprek 
- Gebed 
- De Bijbel open: Marcus 7: 1-23 
- Zingen: Lied 910 
- Verkondiging: Een pittig gesprek  
- Zingen: Lied 273: 1,2,4 
- Dankgebed  
- Wij zingen de Apostolische Geloofsbelijdenis: Lied 340b (staande) 
- Collecten: 1. Diaconie; 2. Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 248 (staande) 
- Orgelspel 
 
 
 

Nieuwsbrief 
 Diaconiecollecte: de Roemenië Commissie schenkt een financiële 

bijdrage aan het diaconale werk in Szentmarton en de andere 
omliggende dorpen. Hiervoor is de collecte van vanmorgen bestemd.    

 Straks is er na de koffie gelegenheid voor een goed gesprek! 
 Het toerustingprogramma voor het seizoen 2018/2019 is gereed.  
 De jaarlijkse brievenactie naar onze zustergemeente in Roemenië, die 

vergezeld gaat met het geven van een pakje groentenzaad voor ieder 
gezin, begint zondag 23 september. U kunt in de ontvangsthal van de 
kerk de enveloppen kopen en inleveren op alle zondagen tot en met 7 
oktober. 
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Liturgie van de morgendienst  
 
Belijdenis van hun geloof doen: Marten van Garderen, Gerrianne van de 
Heg, Wilma en Steven Hovestad. 
De heilige doop ontvangen: Steven Jan Henk Barend Hovestad, Johannes 
Aart van de Heg, Niek Cornelis Jan Hovestad en Esmee Marilou 
Kampfraath. 
 
Muzikale medewerking: Job André, orgel, Sieneke Kraaij-Abma, zang; 
Sipke de Boer op de vleugel en Jacqueline v.d. Steeg-Dwarshuis, 
dwarsfluit.  
 
- Orgelspel 
 
- Voor de dienst: 10.000 redenen (Opwekking 733) 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
Refrein 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
Refrein (2x) 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
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- Woord van welkom. 
 
- Intochtslied: Psalm 87 (staande). 
 
- Stil gebed, Votum en Groet, Lied 195 (waarna allen gaan zitten) 
 
- Gebed  
 
- Inleiding op belijdenis en doop 
 
- Zingen: Ik zal er zijn (van Sela) 
 
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. 
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- Slotlied: Samen in de naam van Jezus  (Ev. liedboek, 218) (staande). 
 
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! 
 
- Zegen, waarna wij zingen Lied 415: 3 (staande). 
 
- Orgelspel 
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dat je groeien mag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Groep 1: Willemijn Doornbos 
Groep 2: Wieteke Sevensma 
 
- De Bijbel open: Johannes 4: 6-34 
 
- Zingen: Gij zijt het water ons ten leven, Lied 653: 3,7 
 
- Verkondiging: Een goed gesprek 
 
- Zingen: Heer ik kom tot U (Opwekking 488) 
Heer ik kom tot U, 
neem mijn hart verander mij. 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
 
Want, Heer ik heb ontdekt, 
dat, als ik aan Uw voeten ben 
trots en twijfel wijken,  
voor de kracht van Uw liefde. 
 
Refrein: Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 
              Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
              Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend. 
              Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest 
              en de kracht van Uw liefde 
 
Heer, kom dichterbij, 
dan kan ik Uw schoonheid zien 
en Uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer leer mij Uw wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven  
door de kracht van Uw liefde.  Refrein. 
 
- Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug. 
 
- Dankgebed en Onze Vader 
 
- Collecten: 1. Diaconie; 2. Onderhoudsfonds 
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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'. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
- Belijdenis - beantwoording van de vragen: 
Marten van Garderen, Gerrianne van de Heg, Wilma en Steven Hovestad: 
1. Geloven jullie, dat de waarheid van God, die ons gegeven is in de 

Bijbel, in de Apostolische Geloofsbelijdenis beleden wordt en in de kerk 
de bron van verkondiging is, ons volle vertrouwen verdient en ons 
brengt bij de God van ons leven? 

2. Geloven jullie de belofte van Gods verbond, die je ontvangt in je doop 
als teken en zegel; en willen jullie de kracht tot behoud in je leven 
zoeken bij Jezus Christus, onzer Heer en Heiland? 

3. Verklaren jullie, dat het je overtuiging is om de Here God lief te hebben 
en Hem te dienen naar zijn Woord, tegen de zonde in de wereld te 
strijden en in het belijden van zijn naam trouw te blijven door Gods 
genade in leven en sterven? 

4. Verklaren jullie, dat het je eerlijke wil is om trouw deel te nemen aan de 
eredienst met de verkondiging, de doop en het avondmaal en beloven 
jullie gewillig mee te werken aan het herderlijk opzicht van de kerk en 
aan de opbouw van de gemeente van Christus? 

  
- Belijdenisteksten, zegening.  
 
- Motivaties 
 
* br. Marten van Garderen: 
 
Ik geloof in God de Vader, 
en in zijn Zoon Jezus Christus, 
en in de Heilige Geest. Amen.  
Dit waren de woorden die God mij liet zeggen. 
Na een maandenlange strijd. 
Dit is mijn getuigenis voor God en voor u. 
En nu mag ik belijdenis doen van mijn geloof 
voor God en voor u, gemeente van Lunteren.  
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* Gerrianne van de Heg: 
 
Bij mijn geboorte zei God “ja” tegen mij. Nu wil ik “ja” terugzeggen - voor 
mijn kindje door middel van de doop en voor mijzelf door middel van 
belijdenis te doen. Ik wil voor altijd bij Hem horen. 
 
* Wilma en Steven Hovestad:  
 
Wij, Wilma en Steven, zijn dankbaar, dat we Niek mogen meegeven dat we 
een Goede Herder hebben, een steun in goede en slechte tijden. 
Als vader van Niek heb ik dat later ervaren, maar nooit weer zou ik dat 
willen missen. Daarom willen we Niek met dit geloof laten opgroeien. Zo 
willen we als vader en moeder een voorbeeld wezen van liefde, waarheid 
en geloof. 
 
* namens alle vier: 
 
De Heer is mijn Herder; dat geloven wij.  
En wij hopen en bidden, dat Hij ons in ons verdere leven en in het geloof 
zal blijven geleiden in voor-  en tegenspoed, in vreugde en verdriet. 
Dat Hij er voor ons is en ons nimmer zal verlaten. 
Dat hopen wij ook voor u, gemeente van Lunteren, en voor alle mensen op 
deze wereld, dat de Heer ook uw Herder mag zijn. 
 
- Zingen: Ik zie een poort wijd open staan 
Ik zie een poort wijd open staan 
waardoor het licht komt stromen 
van ‘t kruis, waar ‘k vrij heen mag gaan 
om vrede te bekomen. 
 
Genade Gods, zo rijk en vrij 
Die poort staat open ook voor mij! 
Voor mij! Voor mij! 
Staat open, ook voor mij. 
 
Die open poort leidt tot Gods troon 
gaat door, laat niets u hind’ren 
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon 
die God biedt aan Zijn kind’ren. 
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Genade Gods, zo rijk en vrij 
Die poort staat open ook voor mij! 
Voor mij! Voor mij! 
Staat open, ook voor mij.  
 
- Vraag aan de gemeente (staande) 
  
- Bediening van de heilige doop aan Steven Jan Henk Barend Hovestad 
 
- Ik zal er zijn voor jou (Reni & Elisa Krijgsman) 
https://www.youtube.com/watch?v=NGgT8P-0G-I 
 
- Doopvragen aan doopouders,  
Daniel en Gerrianne van de Heg-Boonzaayer  
Steven en Wilma Hovestadt-van Donkelaar, 
Jan en Paula Kampfraath-Jongbloed. 
 
1. Geloven jullie, dat de waarheid van God, die ons gegeven is in de 

Bijbel, in de Apostolische Geloofsbelijdenis beleden wordt en in de kerk 
de bron van verkondiging is, ons volle vertrouwen verdient en ons 
brengt bij de God van ons leven? 

2. Belijden jullie, dat onze kinderen, hoewel ze delen in het onvolkomene 
van de wereld, opgenomen zijn in het heil van Christus en daarom 
gedoopt worden? 

3. Beloven jullie deze zonen en dochter, van wie jullie respectievelijk de 
vader en moeder zijn, naar jullie vermogen te onderwijzen en te doen 
onderwijzen in de waarheid van God en hen een voorbeeld van 
christelijke levenswandel te geven? 

 
- Bediening van de heilige doop aan: Johannes Aart van de Heg, Niek 
Cornelis Jan Hovestad en Esmee Marilou Kampfraath 
  
- Zingen: De Heer is mijn herder, Lied 23B: 2,5 (staande) 
 
- Gebed bij de opening van de bijbel 
 
- Zingen:  Lees je Bijbel, bid elke dag. 
Lees je bijbel,  
bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  


