
 
Liturgie en nieuws, zondag 10 mei 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Welkomdienst 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 

ds. H.Z. Scheltens-Ritzema 
Organist: Sipke de Boer Organist: Margret Spetl 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Jan Daniel Schreuder + Sylvia van Hunnik Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst: Dit is een huis om de Heer te ontmoeten (Tekst: 
Jaap Zijlstra) 
(melodie: NLB, lied 162)  
 
Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,  
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer;  
smeeklied en lofzang en taal van ontferming,  
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.  
 
Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven,  
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,  
blakend van geestdrift of stil van ontroering,  
Hij is de Heer die mij door en door kent.  
 
Dit is Gods woning, hier vind ik zijn tafel,  
hier komt Hij tot ons in brood en in wijn,  
hier vieren wij zijn genade en goedheid,  
mogen wij blij voor zijn Aangezicht zijn.  
 
Eenmaal, o God, bent u alles in allen,  
wist U de tranen van ieders gezicht.  
Eenmaal, o God, aan het eind van de tijden, 
neemt U ons op in de stad van het licht. 
 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 121: 1, 4 (staande). 

 
- Stil gebed, votum en groet, Klein Gloria 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
 
- Zingen: Leven uit uw bron  
(melodie: Gezang 467; tekst: Alfred Bronswijk) 
 
Het is niet waar, dat de woestijn,  
of droogte hier ons doel moet zijn. 
Wij zijn geroepen tot de bloei,  
oase-gronden, nieuwe groei. 
O Heer, in wie het al begon,  
leer ons te leven uit uw bron. 
 
Wij reizen samen langs het pad,  
van ja en nee, door land en stad. 
En waar de weg weerbarstig is  
maakt samen-gaan het gaan gewis. 
O Heer, in wie het al begon,  
leer ons te leven uit uw bron. 
 
Zo trekken wij door de woestijn  
met U, die de fontein wilt zijn  
van lied en licht en levensmoed,  
van heelheid en van overvloed. 
O Heer, in wie het al begon,  
leer ons te leven uit uw bron. 
 



- Woord voor onderweg: Jeremia 8: 23  
 
Ach, was mijn hoofd maar een waterval,  
mijn oog een bron van tranen:  
dag en nacht zou ik huilen  
over de doden van mijn volk.  
 
- Zingen:  ‘De zon daalt in de zee’ NLB lied 253 
- Gebed om de werking van de Heilige Geest 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Hebreeën  12: 1-3. 
- Zingen: Geef vrede, Heer, geef vrede, NLB 1010 (= gez.285) 
- Preek: Omringd 
- Zingen: Psalm 84: 3, 4, 6 
- De kinderen komen terug.  
- In memoriam 
- Zingen: Wat de toekomst brengen moge, NLB 913: 1,2 (= 
Gezang 293) 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader. 
- Collecten. 
- Slotlied: Oorlof, mijn arme schapen, NLB, lied 708: 14, 15 (= 
Gez. 411). 
- Zegen, waarna we zingen: Stort op onze bede, NLB, lied 415:2 
(= Gez. 456) 
- Orgelspel 
 
Nieuwsbrief 
* Vanavond is er welkomdienst met de WelcomeSingers. Het 
thema is: Vrijheid deel je in verbondenheid. Er is aandacht voor 
teksten en liederen van Dietrich Bonhoeffer. 
* Aan de deur is er een collecte voor de jeugd. 
* Vandaag is de laatste gelegenheid om het Nieuwe Liedboek na 
de ochtenddienst in de hal af te halen. Daarna alleen na 
telefonische afspraak bij Aaltje Blokland (T. 484145) 
* Donderdag is de Hemelvaartsdienst in de Maranathakerk, 
aanvang: 9.30 uur.	  	  
* Voor de Pinkstermorgen in de openluchtdienst wordt er 
geoefend met het Pinksterkoor. De repetities zijn op de 
zaterdagen 16 mei (19-20u) en 23 mei (18.30-20.00u). 
 

 
 

 


