
 
Liturgie en nieuws, zondag 8 maart 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. H.Z. Scheltens-Ritzema 
Organist: Margret Spelt Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Corisande Schaap Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
- Voor de dienst:  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. 

- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 22: 1,2 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet. 

- Zingen: Gezang  182: 3, waarna we gaan zitten. 
- Gebed van inkeer en verootmoediging. 
- Zingen: Gezang 181: 5,6 
- Woord voor onderweg: Romeinen 4: 16-25 
- Zingen:  Mijn toevlucht is de Here God (NLB, lied 31a: 1,2,3; op 
de melodie van Psalm 62) 

Mijn toevlucht is de Here God, 
hoog, als een vesting op een rots  
verheft Hij zich boven de landen, 
Hij kent mijn wegen, kent het net 
dat om mij heen is uitgezet 
mijn geest beveel ik in uw handen. 
 
De lasteraars gaan in het rond, 
de ontaal tuimelt uit hun mond. 
de spotlach spat van hun gezichten,  
maar U, mijn blijdschap en mijn lied,  
de losser die mij uitkomst biedt,  
laat over mij uw aanschijn lichten. 
 
Ik loof U Heer, in mijn verdriet 
Ontbreekt het aan vertroosting niet. 
U schenkt uw kinderen bescherming, 
wij zijn in al ons bitter leed 
het volk dat zich gedragen weet 
door u nabijheid en ontferming. 

- Gebed bij de opening van de Bijbel 
- Bij het liturgisch bloemstuk en de kindernevendienst  
- Zingen: 'Geroepen'  lied 94: 1 en 3 
  



Handen heb je om te geven van je eigen overvloed 
En een hart om te vergeven wat een ander jou misdoet 
Refrein: 
Open uw oren om te horen op uw hart voor iedereen. 
 
Schouders heb je om te dragen zorg en pijn van iedereen 
En een hart om te aanvaarden wat een ander beter kan. 
Refrein. 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
- De Bijbel open: 2 Koningen 20 
- Zingen: Psalm 86: 1,2 
- Verkondiging: Wat hebben ze te zien gekregen? 
- Zingen: Psalm 86: 4,5 
- De kinderen komen terug uit de nevendienst: en laten iets zien 
van het project. 
- Zingen: Het licht van God is sterker 

Refrein: 
Het licht van God is sterker. Het overwint de nacht.  
En wie gelooft in Jezus, weet: Hij heeft alle macht. 
 
Couplet 1: 
Laat zó je licht maar schijnen,  
wees waar je bent als zout.  
Zó help je dat het koninkrijk  
van God hier wordt gebouwd. (Refrein) 
 
Couplet 2: 
Weet, wat je doet uit liefde  
dat wint het van het kwaad,  
omdat het rijk van God  
alleen door liefde groeien gaat. (Refrein) 

- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten (http://www.kerkinactie.nl/projecten/diaconaal-
vakantiewerk) 
- 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 
- Zingen: Gezang  456: 3 
- Orgelspel 
 
 
Liturgie voor de avonddienst  
- Orgelspel 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 25: 2 en 3  (staande). 
- Stil gebed, votum en groet.  
- Zingen: Psalm 25:4 (waarna allen gaan zitten). 
- Gebed. 
- De Bijbel open: Psalm 25: 15-22 
- Zingen : Psalm 25: 7 
- De Bijbel open: Marcus 2: 1-12 
- Zingen: Gezang 409: 5 
- Verkondiging 
- Zingen: Gezang 408 
- Dankgebed 
- Wij belijden ons geloof door te zingen de Apostolische 
Geloofsbelijdenis 
- Collecten 
- Slotlied: Gezang 182: 1 en 6 (staande) 
- Zegen, waarna de gemeente zingt 'amen, amen, amen'. 
- Orgelspel. 
 
 



  
Nieuwsbrief 
• 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. 

• Woensdag is het biddag voor gewas en arbeid; de 
gezamenlijke kinderdienst (14.30 uur) is in de 
Maranathakerk; de gezamenlijke avonddienst (19.30 uur) is 
hier in deze kerk. 

• Deze week bezoekt een delegatie uit onze zustergemeente 
uit Roemenië ons: ds Tibor Orban, mevr. Eniko Orban en de 
voorzitters van de kerkenraden in Sanmartin en Noszoly. U 
kunt hen woensdagavond ontmoeten a.s. hier in het 
kerkgebouw aansluitend aan de biddag-dienst. 

• De diaconiecollecte van deze zondag is bestemd voor de 
mensen die niet meer alleen op vakantie kunnen en die zorg 
en begeleiding nodig hebben.  U ziet en hoort hier meer over 
tijdens de collecte.   

• De diaconiecollecte op de Bidstond  a.s. woensdag is 
bestemd voor extra voorzieningen die nodig zijn op het 
kleinschalig dagactiviteitencentrum “In Goede Aarde” aan de 
Doesburgermolenweg voor jongeren met een verstandelijke 
en/of psychische beperking.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  
 


