
 
Liturgie en nieuws, zondag 4 mei 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Herdenkingsdienst Maranathakerk 18.30 u 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Margret Spelt Organist:  
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek en Gerrina Schreuder Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Liseon Vermeule  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst  
 
- Voor de dienst zingen:  Dit is een morgen als ooit de eerste  
(Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, lied 216) 
 
1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord.   
       
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.  
 
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag.  
 
- Welkom 
 
- Intochtslied: Psalm 100: 1, 2, 4 
 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria (hierna gaat de 
gemeente zitten) 
- Gebed 
 
- Zingen: Kom tot de vader (Opwekking 599) 
 
- Inleiding op bediening van de Heilige Doop en doopgebed 

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 jij komt 
 
En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ook deed, verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
Refrein: 
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 ook deed, verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
Refrein (2x): 
 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt, 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
 
- Zang van Liesbeth Blankespoor-Strootman: ‘Ik zal er voor jou 
zijn’  
 
Herder, neem uw schaapjes aan.  



- Zingen: Dank U  (melodie: ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’) 
 
Dank U voor deze rijke zegen,  
Dank U voor dit kleine kind. 
Dank U voor dit beginnend leven, 
dat vandaag begint. 
 
Dank U voor alle fijne dingen, 
dank U voor al wat leeft en bloeit. 
Dank U, dat wij hier mogen zingen, 
dank voor al wat groeit. 
 
Dank U voor heel dit nieuwe leven, 
dank U voor dit mensenkind. 
Dank U wij zullen liefde geven, 
dat dit ons verbindt. 
 
- Doopvragen aan Erik en Marieke Bos, Jan en Paula 
Kampfraath, Gijsbert en Marloes van Voorthuizen 
 
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 dochter en zonen,  
    van wie jullie respectievelijk 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: Sven Hendrik Bos, Jan 
Hendrik Kampfraath en Britt Fabienne van Voorthuizen. 
 
- Zingen: Gezang 334: 4 gewijzigd (staande) 

Hoofd, maak hen een van uw leden.  
Wees hun weg, wijs hun de baan.  
Vredevorst, wees Gij hun vrede.  
Wijnstok, laat de rankjes bloeien,  
dat er eens veel vruchten groeien.  
 
- Aanbieden van de doopkaarsen, waarna de nevendienst begint 
- De Bijbel open: Johannes 20: 19-29 
- Zingen: Gezang 415: 1, 2, 3  
- Preek: Vergeving 
- Zingen: Gezang 16  (de kinderen komen terug) 
- In memoriam (staande) 
- Zingen Gezang 14 : 1, 2 
- Dankgebed, voorbeden en Onze Vader. 
- Collecten 1e: Kerk  2e: Onderhoudsfonds 
- Dooplied van Sela via YouTube  http://youtu.be/QQ7uXdPZqy8 
- Slotlied: Gezang 44: 1, 3 
- Zegen, waarna de gemeente zingt: Gezang 456: 3 
- Orgelspel 
 
Nieuwsbrief 
* Vandaag collecteert de diaconie voor de eigen hulpverlening. 
Helpt u weer mee aan een mooie opbrengst? Hartelijk dank! 
* a.s. dinsdag 6 mei is er weer OPEN HUIS  voor Israël van 
10.00 uur- 21.00 uur bij de fam. v Essen aan de Krommesteeg 
nr 21. Er wordt een DVD van Anne Frank (± 30 min.) gedraaid 
om 10.30 uur, 13.30 uur en 19.30 uur. Allen van harte welkom! 
* Om maandagavond 12 mei is er een openbare 
kerkenraadsvergadering over de jaarstukken, waarbij u allen 
welkom bent. Aanvang: 8 uur. 
* Zondagavond 18 mei is er jeugddienst met als thema ‘Te mooi 
waar te zijn’.  Jongeren worden vooraf uitgenodigd bij de 
voorbereidingen: 9 mei: 18.30 uur in de kerk en 18 mei 16 uur in 
de kerk. 
 

  
 


