
 
Liturgie en nieuws, zondag 4 januari 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst Welkomdienst m.m.v. WelcomeSingers Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. H.Z. Scheltens-Ritzema 
Organist: Job André Organist: André Jonkman 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marieke Buijnink Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Wilma van Garderen  2e: Onderhoudsfonds     

  
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst zingen “Dit is een morgen” (NLB 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. 
 
- De WelcomeSingers: - Shalom (Opwekking 247) in ‘processie'  
 
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm  150 (staande)   
 
Looft God, looft Hem overal.  
Looft de Koning van 't heelal  
om zijn wonderbare macht,  
om de heerlijkheid en kracht  
van zijn naam en eeuwig wezen.  

 
van zijn naam en eeuwig wezen.  
Looft de daden, groot en goed,  
die Hij triomferend doet.  
Hem zij eer, Hij zij geprezen.  
 
Hef, bazuin, uw gouden stem,  
harp en fluit, verheerlijkt Hem!  
Cither, cimbel, tamboerijn,  
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen,  
opdat zinge al wat leeft,  
juiche al wat adem heeft  
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 
- Stil gebed, votum en groet en Klein Gloria (waarna we gaan 
zitten) 
 
- WelcomeSingers: Christus, Gij zijt het licht in ons leven (NLB 
284) in canon 
Christus, Gij zijt het licht in mijn leven! 
Levende vlam, doof niet meer uit, want in uw licht zien wij elkaar. 
 
- Signaal: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor 
Vanmorgen maken we kennis met een lied uit de liedbundel van 
de lutheranen in Noord-Amerika. De eerste regel luidt 
oorspronkelijk: ‘To be your presence is our mission here’.  
Zo bepaalt dit lied ons bij onze missie in de wereld: de roeping 
van de kerk is Gods aanwezigheid te ervaren en te laten ervaren  



in het pastorale en diaconaal handelen. Het gaat hier om de 
beleving van Gods aanwezigheid - ook in menselijke woorden en 
daden. 
Daarvoor kunnen we het beste dicht blijven in de buurt van 
Bijbelse woorden en gedachten. 
In dit lied wordt beschreven, hoe die aanwezigheid van God kan 
bemerkt worden: oog en oor te zijn om te zien wie niet gezien 
wordt (couplet 1), hand en voet te zijn om te helpen wie geen 
helper heeft (couplet 2), hart en mond te zijn om op te komen 
voor wie verstomd is (couplet 3). Zo worden wij het gezicht van 
Christus in brood en wijn, tekenen van gerechtigheid en vrede 
(couplet 4). 
 
De tekst van dit lied is één doorlopende zin en om het verband te 
begrijpen moeten  alle strofen gezongen worden. 
Het lied heeft een melodie van de Ierse componist Charles 
Stanford (1852-1924), die hij schreef voor de Engelse tekst van 
‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’ (lied 727). Dat verklaart dat 
elke strofe met een ‘halleluja’ eindigt. Dat is misschien voor ons 
minder passend bij de inhoud van de coupletten. Maar het pas 
juist heel goed, als we ons pastoraal en diaconaal handelen ook 
zien als een vorm van lof aan God! 
 
- WelcomeSingers: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor  (NLB 
973) 
Koor: 1x helemaal; allen 1 x helemaal 
 
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 
te zien wie niet gezien wordt, nuiet gehoord, 
en op te vangen wie zijn thuis verloor, 
halleluja,  
 
om voor elkaar te zijn uw hand en voet,  
te helpen wie geen helper had ontmoet:  
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,  
halleluja,  
 
om voor elkaar te zijn uw hart en mond,  
om op te komen voor wie is verstomd,  
voor wie gevangen zit of is gewond,  
halleluja,  
Schouders heb je om te dragen  

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 
Halleluja, 
 
- Woord van geloof: Lucas 1: 46-48, 50, 54 
- WelcomeSingers: Magnificat - Mijn ziel maakt groot de Heer 
Koor: coupletten; allen: refrein 
 
Refrein  
Mijn ziel maakt groot de Heer en ik juich om God mijn Redder.  
Uit de hoge zag Hij neer, bewogen met mijn lot. 
 

1. Grote daden heeft de Machtige stil voor mij gedaan.  
Hij bewijst zich de Barmhartige en heilig is zijn Naam.  
(refrein) 

2. Hij heeft een krachtig werk getoond, hoogmoed is 
verjaagd. 
Vele machtigen heeft Hij onttroond, eenvoudigen 
geschraagd. 
(refrein) 

3. Zijn recht heeft Hij gezonden, zoals was voorzegd.  
In ontferming vast verbonden met Israël zijn knecht. 
(refrein) 

- Gebed bij de opening van de Bijbel 
- Zingen: Handen heb je om te geven (Geroepen 94) 
 
Handen heb je om te geven  
van je eigen overvloed,  
en een hart om te vergeven  
wat een ander jou misdoet.  
 
Refrein: Open je oren om te horen 
              open je hart voor iedereen 
 
Ogen heb je om te zoeken  
naar wat mensen nog ontbreekt  
en een hart om uit te zeggen  
wat een ander moed in spreekt. Refrein   



zorg en pijn van alleman  
en een hart om te aanvaarden  
wat een ander beter kan. Refrein  
 
Voeten heb je om te lopen 
naar een mens die eenzaam is  
en een hart om waar te maken  
dat geen mens een eiland is. Refrein  
 
Oren heb je om te horen 
naar een mens die vrede is  
en een hart om te geloven  
in een geest die liefde is.  refrein 
 
- Kinderen gaan naar de nevendienst 
- De Bijbel open: 2 Koningen 18:1-12 
- Zingen: Psalm 86: 4, 5 
- Meditatie: Omzien naar elkaar 
- Samenzang: Psalm 25: 7, 10 
- Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
- 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 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 

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 

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. 
 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 



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. 
 
- Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn NLB, lied 416 
(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 met gesproken 'amen', waarna: De zegen van God   
 
De zegen van God, onze Vader 
zij met ons waar wij ook gaan. 
Hij zal ons behoeden, bewaren, 
en legt over ons 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 zal de voorzitter van de kerkenraad, Henk 
Luchtmeijer, het woord tot ons richten. 
Daarna zingen wij: Gezang 456:1, 2, 3 
Dan is de Nieuwjaarsbegroeting. 
 
Orde van dienst voor de avonddienst 
- Orgelmuziek 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 2 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Psalm 84: 6 
- Gebed om de werking van de Heilige Geest 
- De Bijbel open: Psalm 96 
- Zingen: Psalm 96: 1, 5 en 7 
- De Bijbel open: Titus 2: 11-15 
- Zingen: Gezang 160: 1 en 2 
- Verkondiging: Veel heil en zegen! 
- Zingen: Gezang 297 
- Dankgebed.  
- Zingen de Apostolische Geloofsbelijdenis 
- Collecten.  1e:  Kerk    2e: Onderhoudsfonds 
 - Slotlied: Gezang 168: 1,2,5 en 6 (staande) 
- Zegen, waarna 3x Amen wordt gezongen. 
- Orgelmuziek 

 


