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Gereformeerde kerk Lunteren (PKN) 
Zondag 7 januari 2018 
10 uur: ds. W.J.W Scheltens 
  7 uur: ds. W.J.W Scheltens  
 
Vanmorgen is na de morgendienst de 
Nieuwjaarsbegroeting en is er in de dienst medewerking  
van de WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt  
Thema: Veel heil en zegen 

 
- Voor de dienst zingen: Ik wil van God als van mijn Herder 
spreken, Psalm 23 
-  Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm  92: 1, 2, 6, 7, 8 (staande)   
- Stil gebed, votum en groet en Klein Gloria, Lied 195 (waarna 
we gaan zitten) 
- WelcomeSingers: Ik ben 
WelcomeSingers: couplet 1, 2,3,4; allen: couplet 5, 6 
 

1. Wie zal ons voeden, het brood met ons breken? 

Waar wordt de honger voor altijd gestild? 

In Christus alleen is het brood van het leven;  

breekt het voor ieder, deelt het om niet.  

 

Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: 

Christus, Hij alleen!  

 

2. Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen? 

Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?  

In Christus alleen is het water des levens;  

reikt ons de beker, geeft het om niet. 

Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: 

Christus, Hij alleen!  
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3. Wie spreekt de woorden van waarheid en leven? 

Waar wordt gevonden de zin van bestaan?  

In Christus alleen is de Waarheid gegeven; 

weg tot de Vader, weg om te gaan. 

 

4. Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden? 

Waar komt er licht in ons donker verdriet? 

In Christus alleen worden harten gevonden; 

Licht van de wereld, licht dat ons ziet. 

 

5. Wie zal ons leven in liefde doen groeien? 

Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan? 

In Christus alleen zullen ranken volgroeien: 

Vruchten van vrede, recht van bestaan.  

 

Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: 

Christus, Hij alleen!  

 

6. Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden? 

Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis? 

Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden;  

weidt ons in vrede, leidt ons naar huis. 

 
- Morgengebed: Dank (Jaap Zijlstra) 
 
Dank U, hemelse Vader, dat wij niet behoeven op te klimmen 
tot U, nooit en te nimmer 
zouden wij U bereiken. 
Dank U, dat U bent neergedaald tot ons, 
tastbaar, menselijk, in het kind Jezus. 
En zoals Hij, de Vredevorst, is neergedaald in een stal 
om tussen ons te wonen en ons sjaloom te geven, 



 

3 

 

zo geloven wij dat het nieuwe Jeruzalem, 
het rijk van uw volkomen vrede, 
zal neerdalen op aarde en U tussen ons zult wonen, 
ja dat U alles in allen zult zijn. 
Dank, eeuwige Vader, voor dit kostbare geschenk, 
de Zoon van uw liefde, Jezus, onze verlosser. 
Dank voor uw trouw, dat U voor ons wilt zijn 
de God die met ons gaat, de Schepper die niet varen laat 
wat zijn hand in liefde begon. 
Amen 
 
- Zingen: Geschonken krijgen wij een zee van tijd (van A. C. 

Bronswijk; op de melodie van Lied 556 ‘Alles wat over ons 

geschreven is’)  

 

Geschonken krijgen wij een zee van tijd. 

Het jaar ligt als een brede kuststrook open 

en nodigt ons haar stranden te belopen, 

het voetpad tussen nu en eeuwigheid. 

 

De tijd ligt vóór ons met z’n eb en vloed: 

bekende stromen en nieuwe getijden, 

dagen van rouw, of uren van verblijden 

en overal uw stem die ons ontmoet. 

 

Uw weidse ruimte nodigt mensen uit, 

om voluit op hun toekomst aan te leven. 

Moed om te zijn door moed om zich te geven. 

Een nieuwe tijd vraagt om een nieuw geluid. 

 
- Woord van geloof: Deuteronomium 30: 19, 20 
- WelcomeSingers: May the road rise to meet you 
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May the road rise to meet you 
May the wind be always at your back 
May the sun shine warm upon your face 
May the rains fall softly on your fields 
And until we meet again 
May God hold you in the palm of his hand 
 
- Gebed bij de opening van de Bijbel 
- Zingen:  Jezus is de goede herder. 
 
Jezus is de goede herder,  
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
Als je ’s avonds niet kunt slapen, 
als je bang in ’t donker bent. 
Denk dan eens aan al die schaapjes 
die de Heer bij name kent. 
 
Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede herder. 
Hij vergeet  zijn schaapjes niet.  
 
Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
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- Kinderen gaan naar de nevendienst 
- De Bijbel open: 1 Petrus 3: 8-12 
- Zingen: Psalm 119: 38, 62 
- Verkondiging: Veel heil en zegen 
- WelcomeSingers De Eeuwige die is alom  
WelcomeSingers: couplet 1, 2, 4; allen: couplet 3, 5 
 

1. De Eeuwige die is alom  
– zo grenzeloos en toch zo na –  
is hier en nu waar in geloof  
wij stilstaan bij het  nieuwe jaar. 
 

2. Wat bieden wij vandaag God aan? 
De dromen van misschien wel ooit  
of starend op wat vroeger was  
de pijn die ons nog altijd kooit. 
 

3. God gaat niet bij de angst te raad;  
wat komen gaat, baart Hem geen zorg;  
die hemel schiep en aarde grondt,  
staat ook voor onze toekomst borg. 
 

4. Geluk en voorspoed komen, gaan:  
gun droom en vrees hun eigen tijd. 
Vrijmoedig in de liefde Gods  
gaan wij de weg die Christus wijst. 
 

5. God, vorm ons in dit nieuwe jaar  
tot beeld van uw toekomend rijk  
en maak ons werken en gebed  
tot heil en zegen in de tijd. 
 
- Kinderen komen terug uit de nevendienst 
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- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (zingend, Opwekking 
436)  
 
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 
  Ondertussen zingen de WelcomeSingers: Praise, my soul, 
the King of heaven 
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1.    Praise, my soul, the King of heaven, 
to His feet thy tribute bring: 
ransomed, healed, restored, forgiven, 
who like me His praise should sing? 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise the everlasting King. 
  

2.    Praise Him for his grace and favor 
to our fathers in distress. 
Praise Him still the same as ever, 
slow to chide, and swift to bless. 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
glorious in His faithfulness. 
  

3.    Fatherlike, He tends and spares us, 
well our feeble frame He knows; 
in His hands He gently bears us, 
rescues us from all our foes. 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
widely as His mercy flows. 
  

4.    Angels, help us to adore Him; 

ye behold Him face to face; 
sun and moon, bow down before Him, 
dwellers all in time and space; 

Allen: 
praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise with us the God of grace. 
  
- WelcomeSingers : Vrede zij met jou 

- Slotlied: Zegen ons, Algoede , Lied 415 (staande) 
- Zegen met gesproken 'amen', waarna: De zegen van God   
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De zegen van God, onze Vader 
zij met ons waar wij ook gaan. 
Hij zal ons behoeden, bewaren, 
en legt over ons Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Genade van Christus de Here, 
Zijn waarheid zij ons tot licht, 
om steeds meer Zijn liefde te leren, 
te leven op Hem gericht. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, 
met kracht zal Hij naast ons staan, 
door vrede en hoop ons verblijden, 
zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, ) 
Hij zal er zijn en met ons gaan. ) 2x  
 
- Na de dienst is de Nieuwjaarsbegroeting 
 
 


