
 
Liturgie en nieuws, zondag 2 november 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Margret Spelt Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marieke Buijnink Collecten: 1e: ZWO 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Liseon Noorlander  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Geroepen 17 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij 
aanwezig 
- Welkom en afkondigingen 
- Aanvangslied: Psalm 62: 1 en  5 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den 
beginne nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen. 
- Gebed van inkeer en verootmoediging  
- Zingen: Als een hert dat verlangt naar water (Opwekking 281) 
 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
  
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
- Woord voor onderweg: Filippenzen 4: 4-8 
- Zingen: Dit is mijn troost… (melodie: gezang 429)  
 

 
Dit is mijn troost, ik ben geborgen 
in God die mijn ontfermer is, 
Hij kent mijn droefheid en mijn zorgen, 
mijn moeiten kent Hij, mijn gemis. 
Het is zijn wonderlijke trouw 
waar ik met heel mijn hart op bouw. 
 
God heeft tot vreugde ons geschapen 
en niet tot vrees en treurigheid, 
hij zal een nieuwe wereld maken, 
dan is de rampspoed uit de tijd. 
Wie liefdevol de Heer verwacht, 
schenkt Hij een lofzang in de nacht. 
 
Gods weg is hoger dan mijn wegen, 
ik leg mijn kleine mensenhand 
omdat ik hunker naar zijn zegen 
in zijn getrouwe vaderhand - 
mijn Vader, Hij verlaat mij niet, 
Hij is mijn licht, Hij is mijn lied. 
 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Met de kinderen zingen wij Geroepen 234, waarna zij naar de 
kindernevendienst gaan. 
 



- De Bijbel open: Genesis 32 : 1 – Genesis 33: 11 
- Zingen: Psalm 146: 1 en 3 
- Verkondiging 
- Zingen: Gezang 21: 1, 3 en 7 
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst. 
- In memoriam  
- Zingen: Gezang 390: 3 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten  1e: ZWO   2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn, Lied 416 NLB 
(staande). 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn Naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
- Zegen, waarna wij zingen Gezang 456: 1, 2 en 3.  
- Orgelspel 

 

Nieuwsbrief 
* Vanavond is het welkomdienst met de WelcomeSingers, thema: 
“Verbonden met hart en ziel’ 
* Maandagochtend begint de kring ‘Aandacht voor Spreuken en 
Psalmen’ In de kerkenraadskamer, van 10.00 - 11.30 uur . 
* Dinsdagavond is er weer catechisatie: 18.30 uur:  eerste- en 
tweede klassers (12-14 jaar); 19.15 uur: 15 plus 
* Woensdagmiddag om 14.30 uur is de gez. Kinderdienst op 
Dankdag in de Maranathakerk. 
* Woensdagavond om 19.30 uur is de gez. Dankdagdienst in de 
Maranathakerk. 
* Maandagavond 17 november is de gemeenteavond. We maken 
kennis met het Nieuwe Liedboek en bespreken of we het gaan 
invoeren.  
 

 
  
 


