
 
Liturgie en nieuws, zondag 29 november 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

Eerste zondag van Advent 
  

    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens-Ritzema Gezamenlijke jeugddienst in de Maranathakerk 
Organist: Margret Spelt   
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Nicolette Schut Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Liseon Noorlander  2e: Onderhoudsfonds      
Liturgie voor de morgendienst 
− Orgelspel 
− Voor de dienst: lied 25 a 
− Welkom en mededelingen 
− Allen: “Mijn leven til ik, God, naar U omhoog, Op U vertrouw 

ik” (432a tekst naar Psalm 25,1-2 ‘Ad te levavi’  ; 1e zondag 
van advent) 

− Aanvangspsalm: Psalm 25: 1 en 2 
− Stil gebed, Votum en groet 
− De eerste kaars van advent zal worden aangestoken door: 

Siemen en Elmer Truin 
Kerstfeest is een feest van vrede, 
Vrede hier en overal.  
En die vrede voor de mensen   
is begonnen in een stal.  

− Zingen: Lied 461:1 
− Gebed van inkeer en verootmoediging 
− Zingen:  Lied 836 
− Woord voor onderweg: Psalm 121 
− Gebed om de Heilige Geest 
- Kinderlied: Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag  

Lees je bijbel,  
bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst voor 
Kerstproject ‘Liefdevol aangeraakt’ 

Nieuwsbrief 
- Vanavond is er eengezamenlijke jeugddienst in de 

Maranathakerk. Jongeren van de eerste drie klassen V.O. 
welkom vanaf 16.15 uur en ook een maaltijd met elkaar in de 
Maranathakerk. 

- 'De collectedozen voor het kinderkerstfeest staan weer bij de 
uitgang. De opbrengst is bestemd voor een kerstaandenken 
voor de kinderen van onze zustergemeente in Roemenië. 

- Maandagmorgens 30-11 en 7-12: Ontmoeting met de 
Psalmen, van 10.00-11.30 uur. Je kunt je nog aanmelden op 
lijst in de hal 

- Meld je je even aan als vrijwilliger voor de stand van de 
gezamenlijke kerken op de kerstmarkt, zaterdag 12 
december? Lijst is in de hal! 

- Iedereen welkom om uurtje mee te zingen in de Oude Kerk 
op deze dag ( zie Contact). 

- Komende dinsdag is er GEEN catechisatie! 



- De Bijbel open: Jesaja 40:1-11 
- Zingen: Psalm 85:4  
- De Bijbel open: Lucas 1: 5-25 
- Zingen: Lied 464: 1 en 2 
- Verkondiging 
- Zingen:  Lied 442 
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en er 

wordt iets op de lantaarn geplakt. 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten 
- Slotlied:  Heer, wijs mij uw weg (Opwekking 687 Heer, wijs 

mij uw weg (Sela) 
Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg slechts in u richting vindt.  
als mij de moed ontbreekt om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.  
 
Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed  
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.  
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,  
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
Heer leer mij uw wil aanvaarden als een kind  
dat blindelings en stil. U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan,  
spreek door uw woord en geest mijn hart en leven aan.  

 
Heer toon mij uw plan, maak door uw geest bekend  
hoe ik u dienen kan en waarheen u mij zendt  
als ik de weg niet weet de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft,  
toon mij dat Christus heelmijn weg gelopen heeft. 

- Zegen, waarna:  lied 415:3 
 
 
 
 
 
 


