
 
Liturgie en nieuws, zondag 30 november 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren 

Eerste Zondag van Advent  
    
Morgendienst  Avonddienst Gezamenlijke Jeugddienst 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds.H.Z. Scheltens - Ritzema 
Organist: Job André Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Liseon Noorlander  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst:  Gezang 118 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ 
 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 98:1, 2, 4 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- De eerste kaars van advent wordt aangestoken door  Siemen 
Truin 
 
Eerste kaars, je maakt ons blij, want het donker gaat voorbij. 
Jezus komt! Hij wordt verwacht, God geeft licht in onze nacht. 
 
- Zingen: Gezang 124: 1 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Gezang 125: 1.  
- Woord van geloof: Jesaja 43:1. 
- Zingen: Zoek en je wordt gevonden 
Geloofslied van Jaap Zijlstra 
(melodie : Eén naam is onze hope) 
 
Zoek en je wordt gevonden, 
klop en je wordt gehoord, 
bid en je wordt ontvangen, 
ruim opent zich de poort, 
God toont in alle luister, 
wie luistert naar zijn stem, 
de droom van alle dromen, 
het nieuw Jeruzalem. 

 
Onrustig is ons hart, Heer, 
totdat het rust in U, 
die rust mag ik ervaren, 
U schenkt haar hier en nu, 
als ik eerbiedig nader 
dan nadert U tot mij 
en weet ik U een Vader 
die trouw is en nabij. 
 
Dit is de troost, de heling 
van ons gewonde hart, 
het kruis van Jezus Christus, 
de smart van alle smart, 
God, laat mij steeds weer keren 
naar wat uw liefde is, 
zijn leven om te sterven 
en zijn verrijzenis. 
 
- Gebed om de werking van de Heilige Geest 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
- De Bijbel open: Jesaja 8: 23 - 9: 6 
- Zingen: Gezang 26: 1, 2 
- Verkondiging: Wachten op de koning 
- Zingen: Gezang 26: 3, 4 
- De kinderen komen terug uit de nevendienst: 
- We zingen het Projectlied ‘Wij wachten op de koning’, uit: 
Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, lied 461.  
 



Wij wachten op de koning 
die ons de vrede brengt 
ontsteken onze lampen 
totdat hij komt! 
 
- In memoriam 
- Zingen: Gezang 479: 4 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten  1e: Kerk   2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Gezang 122 (staande) 
- Zegen 
- Zingen Gezang  456: 3 
 

 

Nieuwsbrief 

* Bij beide uitgangen staan weer de bekende 
adventscollectebussen, bestemd voor het kinderkerstfeest en 
een goed doel. Dit jaar is dat: Zorgboerderij Eck-stra in 
Lunteren.Er liggen flyers met informatie in de hal en ook kunt u 
kijken op: www.eck-stra.nl Uw gift is van harte welkom 
* Vanavond is er in onze kerk een gez. jeugddienst met als 
thema: “Waar wacht je op?” met medewerking van de huisband. 
Voorganger is: ds. Ria Scheltens-Ritzema 
* Dinsdag is de avond van catechese: 18.30 uur en 19.15 uur. En 
om 20.30 uur belijdeniscatechese in de pastorie 
* Voor meer informatie over de Kerst-In op Tweede Kerstdag in 
het Westhoffhuis kunt u contact opnemen met Wil Welgraven. 
Tel.: 482272 

 

 
  
 


