
 
Liturgie en nieuws, zondag 1 februari 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Gezamenlijke ZWO dienst 
Voorganger: ds.H.Z. Scheltens - Ritzema Voorganger: ds. J. Hansum 
Organist: André Jonkman Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Jan Daniël Schreuder Collecten: 1e: ZWO 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst: Samen in de naam van Jezus  (Ev. liedboek, 
218) 
 
1. Samen in de naam van Jezus, 
   heffen wij een loflied aan. 
   Want de Geest spreekt alle talen 
   en doet ons elkaar verstaan. 
   Samen bidden, samen zoeken, 
   naar het plan van onze Heer. 
   Samen zingen en getuigen, 
   samen leven tot Zijn eer. 
 
2. Heel de wereld moet het weten 
   dat God niet veranderd is. 
   En Zijn liefde als een lichtstraal 
   doordringt in de duisternis. 
   't Werk van God is niet te keren 
   omdat Hij erover waakt, 
   en de Geest doorbreekt de grenzen 
   die door mensen zijn gemaakt. 
 
3. Prijst de Heer, de weg is open 
   naar de Vader, naar elkaar. 
   Jezus Christus, Triomfator, 
   mijn Verlosser, Middelaar. 
   Vader, met geheven handen 
   breng ik U mijn dank en eer. 
   1. De Here zegent jou 
    en Hij beschermt jou, 

 
   't Is de Geest die mij doet zeggen: 
   Jezus Christus is de Heer! 
 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 145: 1,2 en 3 
- Stil gebed, Votum en groet met aansluitend Klein Gloria 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Woord van geloof: Psalm 103: 8,11-13 en Jesaja 54:10 
- 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: Leviticus 19: 1-18 
- Zingen: Gezang 62. 
- Filmpje ( http://youtu.be/F5CvGJds6DQ  
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst ,nadat we met hen 
hebben gezongen: 
 
‘De Here zegent jou' (Op Toonhoogte, nr. 395) 
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, 
met kracht zal Hij naast ons staan, 



    Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 
    Hij zal genadig zijn 
    en heel dicht bij je zijn, 
    Hij zal zijn vrede aan  je geven. 
 
2. De Here zegent u 
    en Hij beschermt u, 
    Hij schijnt zijn licht over uw leven. 
    Hij zal genadig zijn 
    en heel dicht bij u zijn, 
    Hij zal zijn vrede aan u geven. 
 
- De Bijbel open: Lukas 10: 1-18 
- Zingen: Gezang 330 
- Verkondiging ‘Voor wie ben jij een naaste?’ 
- Zingen: Gezang 479: 1, 2 en 4 
- Kinderen komen terug uit kindernevendienst 
- In memoriam (staande) 
-  Zingen: Gezang 440: 1 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten  1e: ZWO  2e: Onderhoudsfonds 

Tijdens de collecte zien we een ‘trailer’ over de gez. ZWO 
dienst van vanavond) 

- Slotlied: Psalm 68:7 en 12 (staande) 
- Zegen, waarna we zingen:  
 
De zegen van God, onze Vader 
zij met ons waar wij ook gaan. 
Hij zal ons behoeden, bewaren, 
en legt over ons Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is 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. 

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. 
 
- Orgelspel 
 
Nieuwsbrief 
* Dinsdag is de avond van catechese; 18.30 uur: en 19.15 uur; 
belijdeniscatechese 20.30 uur. 
* Woensdag 4 februari is er in het kader van de toerusting een 
Informatieavond over Messias Belijdende Joden. Ds. Andries 
Jonker uit Putten is voor een deel werkzaam op dit terrein en zal 
vanuit zijn brede ervaring dit onderwerp inleiden. 
In de grote zaal, aanvang: 20.00 uur. 
* Volgende week hopen we het Heilig Avondmaal te vieren, ‘s 
morgens in een lopende viering en ‘s avonds aan tafel. 
* Voedselbank. In de maanden februari en maart is er de 
inzamelingsactie voor de Voedselbank. U heeft vast wel 
houdbare  producten thuis in de voorraadkast of kelder staan of u 
koopt enkele extra producten bij uw wekelijkse boodschappen. 
De levensmiddelen kunnen afgegeven in de hal van de kerk op 
iedere dinsdag- en donderdagavond en uiteraard ook op 
zondag.  Er staan kratten klaar.   
 

 


