
 
Liturgie en nieuws, zondag 3 januari 2016, Gereformeerde Kerk Lunteren 

Thema: Ontmoeting in het nieuwe jaar  
    
Morgendienst Mmv  WelcomeSingers olv Margret Spelt Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Sipke de Boer Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marieke Buijnink Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Jan Daniël Schreuder  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst zingen: Dit is een morgen als ooit de eerste 
(NLB lied 216) 
 
1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord.   
       
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.  
 
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag.  
 
- Na de kerkenraad komen de WelcomeSingers binnen met ‘Als 
alles duister is’ (Lied 598 in het Nederlands), waarbij allen 
gaandeweg meezingen. 
 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft. 
 
- Woord van welkom. 
- Intochtslied: Psalm  150 (staande)   

 
Looft God, looft Hem overal.  
Looft de Koning van 't heelal  
om zijn wonderbare macht,  
om de heerlijkheid en kracht  
van zijn naam en eeuwig wezen.  
Looft de daden, groot en goed,  
die Hij triomferend doet.  
Hem zij eer, Hij zij geprezen.  
 
Hef, bazuin, uw gouden stem,  
harp en fluit, verheerlijkt Hem!  
Cither, cimbel, tamboerijn,  
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen,  
opdat zinge al wat leeft,  
juiche al wat adem heeft  
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
  
- Stil gebed, votum en groet en Klein Gloria (waarna we gaan 
zitten) 
- WelcomeSingers: Licht om te leven  (NLB 219) 
 
- Morgengebed (Dietrich Bonhoeffer) 
 
Tot u, God roep ik inde vroege morgen, help mij te bidden  
en mijn gedachten te richten op U, ik kan het niet alleen. 
 
In mij is duisternis, bij U is licht. 
Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet. 



Ik ben bevreesd, bij U is hulp. 
 
Ik ben onrustig, bij U is vrede, 
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld. 
Ik begrijp uw wegen niet ,maar Gij kent mijn weg. 
Amen 
 
- Zingen: Zoek en je wordt gevonden 
 
Geloofslied van Jaap Zijlstra 
(melodie : Eén naam is onze hope) 
 
Zoek en je wordt gevonden, 
klop en je wordt gehoord, 
bid en je wordt ontvangen, 
ruim opent zich de poort, 
God toont in alle luister, 
wie luistert naar zijn stem, 
de droom van alle dromen, 
het nieuw Jeruzalem. 
 
Onrustig is ons hart, Heer, 
totdat het rust in U, 
die rust mag ik ervaren, 
U schenkt haar hier en nu, 
als ik eerbiedig nader 
dan nadert U tot mij 
en weet ik U een Vader 
die trouw is en nabij. 
 
Dit is de troost, de heling 
van ons gewonde hart, 
het kruis van Jezus Christus, 
de smart van alle smart, 
God, laat mij steeds weer keren 
naar wat uw liefde is, 
zijn leven om te sterven 
en zijn verrijzenis. 
 
- Woord van geloof: Klaagliederen 3: 18-26 
- WelcomeSingers: Look at the world 

1. Look at the world, everything all around us  
Look at the world and marvel every day 
Look at the world: so many joys and wonders 
So many miracles along our way  
 
Refrein: 
Praise to thee, O lord for all creation 
Give us thankful hearts that we may see  
All the gifts we share, and every blessing 
All things come of thee 
 
2. Look at the earth bringing forth fruit and flower 
Look at the sky the sunshine and the rain 
Look at the hills, look at the trees and mountains 
Valley and flowing river, field and plain 
(refrein) 
 
3. Think of the spring, think of the warmth of summer  
Bringing the harvest before the winter’s cold 
Everything grows, everything has a season 
Till it is gathered to the Father's fold:  
(refrein) 
 
4. Every good gift, all that we need and cherish 
Comes from the Lord in token of his love 
We are his hands, stewards of all his bounty 
His is the earth and his the hands above 
(refrein) 
 
- Gebed bij de opening van de Bijbel 
- Kinderen gaan naar de nevendienst 
- De Bijbel open: Filippenzen 2: 5-10  
- WelcomeSingers: Immanuel (Opw. 146) 
 
- De Bijbel open: Lucas 2: 21 
- Zingen: Psalm 86: 5, 7 
- Meditatie: Ontmoeting in het nieuwe jaar 
- Samenzang: Lied 1014 
- Kinderen komen terug uit de nevendienst 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (zingend, Opwekking 436) 
 



Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
 
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. Amen. Amen. 
 
- Collecten:	1e. Kerk, 2e. Onderhoudsfonds	
  Ondertussen zingen de WelcomeSingers: Praise, my soul, the 
King of heaven 
 

1. Praise, my soul, the King of heaven, 
to His feet thy tribute bring: 
ransomed, healed, restored, forgiven, 
who like me His praise should sing? 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise the everlasting King. 
  

2. Praise Him for his grace and favor 
to our fathers in distress. 
Praise Him still the same as ever, 
slow to chide, and swift to bless. 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
glorious in His faithfulness. 
  

3. Fatherlike, He tends and spares us, 
well our feeble frame He knows; 
in His hands He gently bears us, 
rescues us from all our foes. 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
widely as His mercy flows. 
 

4. Angels, help us to adore Him; 
ye behold Him face to face; 
sun and moon, bow down before Him, 
dwellers all in time and space; 

Allen: 
praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise with us the God of grace. 
 
- Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn NLB, lied 416 
(staande) 
- Zegen met gesproken 'amen', waarna: De zegen van God   
 
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. ) 2x  
 
- Na de dienst is de Nieuwjaarsbegroeting. 
 
Orde van dienst voor de avonddienst 
 
- Orgelmuziek 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 75: 1 en 2 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Lied 513 God heeft het eerste woord 
- Gebed om de werking van de Heilige Geest 
- De Bijbel open: Johannes 1: 19-28 
- Zingen: Lid 439: 1, 2 Verwacht de komst des Heren 
- Verkondiging 
- Zingen: Psalm 25: 5, 6, 7, 10 
- Dankgebed, voorbeden 
- Zingen de Apostolische Geloofsbelijdenis 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
 - Slotlied: Lied 413: 1, 2 Grote God wij loven U (staande) 
- Zegen, waarna 3x Amen wordt gezongen. 
- Orgelmuziek 

Nieuwsbrief 
* Deze week is er nog geen catechese; we beginnen weer op 12 
januari. 

  
 


