
 
Liturgie en nieuws, zondag 23 november 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens en  

H.Z. Scheltens-Ritzema 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 

Organist: Margret Spelt Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Jan Daniël Schreuder, Sylvia van Hunnik Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst:  Gezang 442 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 146: 1, 3 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria, waarna allen gaan 
zitten. 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Dit is een huis om de Heer te ontmoeten (Tekst: Jaap 
Zijlstra) 
(melodie: NLB, lied 162)  
 
Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,  
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer;  
smeeklied en lofzang en taal van ontferming,  
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.  
 
Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven,  
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,  
blakend van geestdrift of stil van ontroering,  
Hij is de Heer die mij door en door kent.  
 
Dit is Gods woning, hier vind ik zijn tafel,  
hier komt Hij tot ons in brood en in wijn,  
hier vieren wij zijn genade en goedheid,  
mogen wij blij voor zijn Aangezicht zijn.  
 

 
Eenmaal, o God, bent u alles in allen,  
wist U de tranen van ieders gezicht.  
Eenmaal, o God, aan het eind van de tijden, 
neemt U ons op in de stad van het licht. 
 
- Woord voor onderweg: Jeremia 31: 3. 
Van ver ben ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël. 
Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen. 
 
- Zingen: Psalm 103: 5  
- Wij gedenken in het licht van de Opgestane Heer 
- Zingen: Psalm 62: 4, 5 (staande) 
- Gebed om de werking van de Heilige Geest 
- Zingen: Je hoeft niet bang te zijn (Geroepen 234) 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer. 
Leg maar gewoon je hand, 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur  
rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 



God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
 
- Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
- De Bijbel open: Johannes 10: 11-15 
 
Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor 
de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet 
de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en 
slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt 
de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een 
huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de 
goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 
zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven 
voor de schapen.  
 
- Zingen: Mijn God, mijn herder zorgt voor mij (NLB, lied 23c) 
 
Mijn God, mijn Herder zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom 
en niets dat mij ontbreekt. 
 
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn Naam. 
  
Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij, 
ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 
  
Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 
 
 
 

Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik wonen mag. 
 
- De Bijbel open: Psalm 146 
 
- Verkondiging   
- Zingen: Gezang 20: 1, 3 
- Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten 1e: Kerk  2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lichtstad met uw paarlen poorten. 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten,  
Wond’re stad zo hoog gebouwd,  
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar zijn 
liefdesstem,  
daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem 
 
Heilig oord vol licht en glorie,  
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit.  Refrein 
 
Wat een vreugde zal dat wezen  
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten, 
in het nieuw Jeruzalem. Refrein 
 
- Zegen, waarna wij zingen: Ga met God, en Hij zal met je zijn 
(NLB, lied 416) 
 
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.  
 
- Orgelspel 
 
Orde van dienst voor de avonddienst 
 
- Orgelspel 
- Aanvangslied: Psalm 36: 2 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Gebed 
- De Bijbel open: Psalm 40 
- Zingen: Psalm 32: 3, 4 
- Verkondiging 
- Zingen: Gezang 224 
- Dankgebed. 
- De Apostolische Geloofsbelijdenis wordt gelezen 
- Zingen: Gezang 223: 1, 2 
- Collecten 1e: Kerk  2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Gezang 132 (staande) 
- Zegen, waarna wij 3x Amen zingen 

Nieuwsbrief 
* Dinsdag is de avond van catechese: 18.30 uur en 19.15 uur. En 
om 20.30 uur belijdeniscatechese in de pastorie. 
* Donderdag is de tweede avond catechese voor 
gemeenteleden, aanvang: 20.30 uur 
* Volgende week is het de eerste zondag van Advent, als 
voorbereiding op het Kerstfeest. 
* Volgende week zondag is er ‘s avonds in onze kerk een gez. 
jeugddienst  met als thema: “Waar wacht je op?” met 
medewerking van de huisband.  
Voorganger is: ds. Ria Scheltens-Ritzema 

 
  
 


