
 
Liturgie en nieuws, zondag 15 februari 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. F.D. Meijnhardt (Leersum) 
Organist: Job André Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Nicolette Schut  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst:  ‘De vreugde voert ons naar dit huis (Liedboek 
Zingen en bidden in huis en kerk, lied 280)  
 
1.De vreugde voert ons naar dit huis  
  waar 't Woord aan ons geschiedt. 
  God roept zijn Naam over ons uit  
  en wekt in ons het lied. 
 
2.Dit huis van hout en steen,  
   dat lang de stormen heeft doorstaan, 
   waar nog de wolk gebeden hangt  
   van wie zijn voorgegaan. 
 
3.Dit huis, dat alle sporen draagt  
   van wie maar mensen zijn, 
   de pijler die het alles schraagt,  
   wilt Gij die voor ons zijn? 
 
4.Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
   de hemel opengaat, 
   waar Gij ons met uw eng'len troost,  
   waar Gij U vinden laat? 
 
5.Onthul ons dan uw Aangezicht,  
   uw Naam, die mét ons gaat 
   en heilig ons hier met uw licht,   
   uw voorbedachte raad. 

 
6.Vervul ons met een nieuw verstaan  
   van 't Woord, waarin Gij spreekt, 
   en reik ons zelf als leeftocht aan 
   het Brood, dat Gij ons breekt. 
 
7.Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
   maar blijven zal de kracht 
   die wie hier schuilen verder leidt  
   tot alles is volbracht. 
 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 31: 1, 3, 4 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet, klein Gloria 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Gezang 463: 1, 4, 5 
- Woord voor onderweg: Romeinen 12: 9-19  
- Zingen:  ‘In de veelheid van geluiden  (Liedboek Zingen en 
bidden in huis en kerk, lied 283) 
 

1. In de veelheid van geluiden’ 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 

 
2. En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

 



3. Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 

 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

 
5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

  
- Woord van geloof: Deuteronomium 6: 4-9  
- Zingen: Zoek eerst het Koninkrijk  (Geroepen 105) 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
- De Bijbel open: 2 Koningen 18: 13-37 
- Zingen: Psalm 91: 2, 5 
- Verkondiging: ’Waarop berust toch dat vertrouwen van u?’ 
- Zingen: Gezang 454: 1, 2, 4 
- De kinderen komen terug uit de nevendienst: en laten iets zien 
van het project. 
- Zingen: Het licht van God is sterker 
 
Het licht van God is sterker. Het overwint de nacht.  
En wie gelooft in Jezus, weet: Hij heeft alle macht. 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten   1e: Kerk  2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Psalm 150: 1, 2 (staande) 
- Zegen 
- Zingen: Gezang  456: 3 
- Orgelspel 

Liturgie voor de avonddienst 
 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 65: 1, 5 
- Stil gebed, Votum en Groet 
- Gebed 
- Schriftlezing uit Eerste Testament:  Psalm 104: 10 - 15 
- Zingen: Psalm 65: 6 
- Evangelielezing: Marcus 6: 36 – 44 en Lucas 22: 19 
- Gezang 48: 1, 5 
- Themapreek: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ 
  (4e bede van het ‘Onze Vader’) 
- Zingen: Gezang 350 
- Geloofsbelijdenis gezongen 
- Gebeden – stil gebed -  ‘Onze Vader’ 
- Collecten  1e: Kerk   2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Psalm 136: 1, 12, 13 
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 
 
 
 
Nieuwsbrief 
* Vanavond in de avonddienst gaat voor ds. F.D. Meijnhardt uit 
Leersum i.p.v. de heer Bert Fluit, die op zondag 15 maart in de 
avonddienst hoopt voor te gaan. 
* Dinsdag is de avond van catechese; 18.30 uur: eerste 
groep;19.15 uur: tweede groep en om 20.30 uur 
belijdeniscatechese in de pastorie. 
* Donderdag is de Bijbelkring over De eerste brief van Petrus, in 
Kerkenraadskamer, van  20.30 - 22.00 uur. 

 
 


