
 
Liturgie en nieuws, zondag 20 september 2015 Gereformeerde Kerk Lunteren 

Startzondag  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Job André Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Willeke Meppelder, Edith de Rooij Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Liseon Noorlander  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst, m.m.v. Ben Hazeleger, 
Bas van Maanen, Leo Nellestein en Jaqueline v.d. Steeg en de 
WelcomeSingers olv Margret Spelt 
 
- Voor de dienst: Lied 215 Dit is een morgen als ooit de eerste 
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm 84: 1, 6 (staande) 
  
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
Het huis waar Gij uw naam en eer 
Hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
Te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
Dan dat het juichend U ontmoet 
Die leven zijt en leven doet. 
 
(LXXXIV Zsoltár – Hongaarse tekst van Psalm 84: 1) 
Oh, seregek nagy Istene! 
Mily kedves gyönyörűsége 
A te szerelmes hejlékidnak! 
Az én lelkem fohászkodik, 
Tornácodba kívánkozik: 
Oh, Istene a magasságnak! 
Áhítozik testem, lelkem 
Hozzád, élő jó Istenem! 
 
Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 

 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria (waarna allen gaan 
zitten) 
 
- Gebed door jongere en oudere 
- Zingen: Lied 937 When I'm feeling sad 
 
- Lofverheffing: Psalm 103: 1,2 
Prijs de HEER, mijn ziel,  
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.  
Prijs de HEER, mijn ziel,  
vergeet niet één van zijn weldaden.  
 
- Zingen: Lied 426 God to enfold you 
- Signaal: Ontmoeting (Stef Bos) 
 
Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten  
Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn  
Je moet geen doel voor ogen hebben  
En je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent  
Je moet niet alles verklaren  
Voor je het weet verklaar je elkaar de oorlog  



Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten  
Je moet jezelf in de ander durven zien  
Zonder in die ander te verdwijnen  
Het kan opeens zomaar voor je staan  
Het lijkt op iets om uit de weg te gaan  
 
Dat is het vreemde van geluk  
Je maakt het waar of je maakt het stuk  
Het kan jou bedreigen  
Het kan jou behoeden  
Maar je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten  
 
- Glorie aan God (Opwekking 354) 
Glorie aan God. (4x) 
 
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. (4x) 
 
Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! 
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. (4x) 
 
Heersen met Hem op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 

lof, aanbidding: waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
Glorie aan God. (4x) 
 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Zingen: Tienduizend redenen  (Opwekking 733)  
 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
  
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
  
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid.     (Refrein) 
  
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.       (Refrein 2x) 
  
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. (Refrein 2x) 
  
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Spreuken 3: 1-6 
- Zingen: Psalm 119: 62 



- Verkondiging: Ontmoeting 
- Zingen: 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. 
   't Is de Geest die mij doet zeggen: 
   Jezus Christus is de Heer! 
 
- Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug en komen naar 
voren 
- Aandacht voor de handen 
- Zingen:  ‘Dit is mijn hand en dat mijn voet’   
  
Dit is m'n hand en dat m'n voet 
 'k Heb ze allebei nodig 
 Waar moet ik heen als héén het niet doet 
 Niets is er overbodig 
 'k Heb m'n voeten nodig om te lopen 
 En m'n handen om m'n schoenen vast te knopen 

Hand voet knie oog oor neus keel 
 Alles is nodig niets teveel 
 Alles is nodig niets teveel 
 
M'n hand kan niet zeggen tegen m'n voet 
 Ik heb jou niet nodig 
 Stel je es voor dan ging het niet goed 
 Niets is er overbodig 
 Want al kan ik met m'n handen ballen 
 Zonder m'n voeten zou ik op m'n snufferd vallen 
 Hand voet knie oog oor neus haar 
 Alles is nodig voor elkaar 
 Alles is nodig voor elkaar 
 
- In memoriam (staande) 
- Zingen: Lied 416: 1, 3 
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
- Martin van de Vendel legt het buitenprogramma uit 
- Collecten 1e: Diaconie, 2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: ‘Zegenlied’  
 
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. 
 
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. 



- Zegen, waarna wij zingen gezang 456: 3 (staande) 
- Orgelspel 
 
Liturgie voor de avonddienst 
 
- Orgelspel 
- welkom 
- Aanvangslied: Psalm 25: 6, 10 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Lied 25a: 1, 2 
- Gedachten bij de startzondag 
- Gebed 
- De Bijbel open: Marcus 1: 1-4; Romeinen 1: 1-17 
- Zingen: Lied 150a: 2, 4 
- Verkondiging: Het gebeurde, toen… 
- Zingen: Lied 103c = Gezang 460 
- Dankgebed  
- Wij zingen de Apostolische Geloofsbelijdenis: lied 340b 
(staande) 
- Collecten 1e: Diaconie, 2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 248 = Gezang 393 (staande) 
- Zegen, waarna wij samen 3x amen zingen. 
- Orgelspel 
 

* De  komende zondagen worden er voor en na de morgendienst 
weer enveloppen uitgedeeld waarin u een groet kunt doen aan 
de onze broeders en zusters in Roemenië. Voor iedere envelop 
vraagt de Roemenië Commissie  een financiële bijdrage, 
waarmee groentezaad gekocht wordt voor de families aldaar. Het 
restant  wordt gebruikt voor diaconale steun . Doet u mee met 
het vriendschapsplan? 
* Vanaf 1 januari 2016 zullen alleen nog collectebonnen van 1 
euro en 1,50 euro te verkrijgen zijn via Yvonne van der Ploeg. 
Oude bonnen kunt u natuurlijk na 1 januari nog steeds blijven 
gebruiken. 

 
 

Nieuwsbrief 
* De Diaconiecollecte van deze  zondag is bestemd voor 
Stichting De Hoop, een evangelische hulpverleningsinstelling die 
hulp biedt hulp aan volwassenen, jongeren en kinderen die met 
psychosociale, psychiatrische of verslavingsproblemen kampen. 
Van harte aanbevolen.  
* Volgende week is er ‘s avonds een gezamenlijke jeugddienst in 
deze kerk: thema: ‘Wie ben ik?’, voorganger is ds. Ria Scheltens-
Ritzema en de huisband met Pim en Gijs Huitink, Bas van 
Maanen en Sieneke Abma is er ook, Rebecca Wielstra zingt ook. 
Jongeren worden die zondagmiddag vanaf 15.30 uur verwacht 
voor voorbereidingen en de gezamenlijke maaltijd. 

 

 


