
 
Liturgie en nieuws, zondag 22 november 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens-Ritzema en  

ds. W.J.W. Scheltens 
Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens, welkomdienst 

Organist: Sipke de Boer Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek, Willeke Meppelder Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Wilma van Garderen  2e: Onderhoudsfonds      
Liturgie voor de morgendienst  
- Orgelspel 
- Voor de dienst:  Lied 835 = Gezang 442 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm  90:1 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: 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. 

- Signaal: Gods belofte (Greet Brokerhof- van der Waa) 

Ik heb je nooit Luilekkerland beloofd,  
een plaats van slapen, luieren en eten. 
Ik heb je wel een nieuwe wereld toegezegd,  
maar niet vanzelf – dat lijk je te vergeten. 
Want jij verwijt mij, dat het zolang duurt. 
Maar waar blijf jij? Ik heb je toch gestuurd? 
 
Ik heb je nooit een toverstaf beloofd,  
waarmee je alle onrecht kunt voorkomen.  
Ik heb je wel mijn Geest gegeven - weet je wel? 
Mijn kracht om zelf te werken aan je dromen. 
Gebruik die kracht, dan speel je heel wat klaar.  
Je helpt me toch? Zo maken we het waar. 

- Zingen: Psalm  62: 1,5 
- Wij gedenken in het licht van de Opgestane Heer 
- Zingen:  'Abba Vader' (Opwekking 136, staande) 

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen 
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d’ uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 



- Gebed om de werking van de Heilige Geest 
- Zingen Jezus is de goede herder. 

Jezus is de goede herder,  
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
Als je ’s avonds niet kunt slapen, 
als je bang in ’t donker bent. 
Denk dan eens aan al die schaapjes 
die de Heer bij name kent. 
 
Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede herder. 
Hij vergeet  zijn schaapjes niet.  
 
Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 

- Kinderen gaan naar de nevendienst 
- De Bijbel open: Psalm 91 
- Zingen: Psalm 84: 2 
- Verkondiging  ‘Geborgen’ 
- Zingen: Lied 905 
- Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten 
- Slotlied: Lichtstad met uw paarlen poorten. 

Lichtstad met uw paarlen poorten,  
Wond’re stad zo hoog gebouwd,  
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 

 

Refrein: 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar zijn 
liefdesstem,  
daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem 
 
Heilig oord vol licht en glorie,  
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit.  Refrein 
 
Wat een vreugde zal dat wezen  
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten, 
in het nieuw Jeruzalem. Refrein 

- Zegen met gesproken ’amen’ , waarna wij zingen: Ga met God, 
en Hij zal met je zijn Lied 416 
- Orgelspel 
 
Nieuwsbrief 
- Vanavond is er welkomdienst met de WelcomeSingers en het 

thema is: ‘Dan zal ik de Heer ontmoeten’. 
- De belijdeniscatechese is in de pastorie op a.s. 

maandagavond om 19.45 uur. 
- De catechese voor jongeren is in de zaal van de kerk op 

dinsdagavond om 18.30 uur - 19.15 uur voor de  12-14 
jarigen en om 19.15 uur - 20.00 uur voor 15 plus. 

- Volgende week is het de eerste zondag van Advent, als 
voorbereiding op het Kerstfeest. 

- Volgende week zondag is er ‘s avonds in de Maranathakerk 
een gezamenlijke jeugddienst. 
 



 


