
 
Liturgie en nieuws, zondag 17 april 2016, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens – Ritzema en  

ds. H. Nieuwenhuis (Sumatra) 
Voorganger: Dhr. H. Brouwer (Rouveen) 

Organist: Marco Bouw (gast organist) Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Annemarie van Voorst Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Marjolein van de Haar  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst met viering van de 
Heilige Doop aan Nina (10 jaar) en Sofia (8 jaar) en Jada 
(8 jaar)  
 
- Voor de dienst: Lied 23 c 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 105: 1 en 3 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Woord van bemoediging: Psalm 36: 6 - 10 
- Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, 
(Geroepen 187) 
- Jada leest: Heer, onze God  
Wij hebben van U gehoord 
We staan daar ook positief tegenover 
We willen ook graag uw weg gaan 
Maar toch vanuit onszelf, zien we 
Alleen maar de feiten die zich aan ons voordoen 
de feiten die niet van U spreken 
Heer, onze ogen zijn gesloten voor U en voor Uw heil 
als U ze niet opent daarom bidden wij U 
ga met ons op weg en leer ons in wat wij zien 
Uw tegenwoordigheid te onderscheiden 
Uw tegenwoordigheid in het kruis en sterven van Uw zoon 
raak ons aan met Uw Heilige Geest 
opdat onze ogen opengaan 
en wij U herkennen als de opgestane Heer 
die door de dood is heengegaan. Amen 

- Zingen: Dank u wel ( Zimmer) Via beamer 
- Inleiding op de bediening van de Heilige Doop met Gebed 
- Doopvragen 
1. Geloven jullie, dat de waarheid van God,  
    die ons gegeven is in de Bijbel,  
    in de Apostolische Geloofsbelijdenis beleden wordt  
    en in de kerk de bron van verkondiging is,  
    ons volle vertrouwen verdient  
    en ons brengt bij de God van ons leven? 
2. Belijden jullie, dat onze kinderen,  
    hoewel ze delen in het onvolkomene van de wereld,  
    opgenomen zijn in het heil van Christus  
    en daarom gedoopt worden? 
3. Beloven jullie deze dochter,  
    van wie jullie de vader en moeder zijn,  
    naar jullie vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen  
    in de waarheid van God en haar een voorbeeld van  
    christelijke levenswandel te geven? 
 
- Vraag aan de gemeente 
- Zingen: Lied 348: 1 en 3 
- Bediening van de Heilige Doop 
- Zingen: 10 000 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 
 
slot: Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. Refrein 2x 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
- Aanbieden van doopkaars en doopkaart 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- de Bijbel open: Johannes 6:32-40, 48-51 
- Zingen: Psalm 72: 7 
- Zingen: Lied 653: 1, 2, 6 en 7 
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
- Ds. Henriette Nieuwenhuis over haar werk op Sumatra voor 
Kerk in Actie. 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader. 
- Collecte: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- 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 
- Zingen: De Here zegent jou (Op Toonhoogte, nr. 395) 
1. De Here zegent jou 
    en Hij beschermt jou, 
    Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 
    Hij zal genadig zijn 
    en heel dicht bij je zijn, 
    Hij zal zijn vrede aan  je geven. 
 
2. De Here zegent u 
    en Hij beschermt u, 
    Hij schijnt zijn licht over uw leven. 
    Hij zal genadig zijn 
    en heel dicht bij u zijn, 
    Hij zal zijn vrede aan u geven. 
 
Liturgie voor de avonddienst 
 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 133 
- Stil gebed, Votum en Groet,  
(gemeente gaat zitten) 
- Zingen: Lied 909: 1 en 2 
Bach heeft deze cantate dit slotkoraal Cantate BWV 12 : 
geschreven n.a.v. één van de mogelijke lezingen voor deze 
zondag Jubilate, de 3e zondag na Pasen, waar Jezus afscheid 
neemt van zijn leerlingen en zegt dat hun verdriet om het 
afscheid in vreugde zal veranderen 
- Gebed 



- Schriftlezing uit: volgt 
- Zingen: Lied 313: 1 en 2 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 657: 2 en 4   
- Geloofsbelijdenis (gesproken) 
- Zingen: Lied 705: 1 en 2 
- Dankzegging en voorbeden 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 248: 1, 2 en 3 
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 
 
Nieuwsbrief 
* Jaarlijks organiseert Het Vakantiebureau een zeventig-tal 
diaconale vakantieweken voor ouderen en mensen die zorg of 
begeleiding nodig hebben. De diaconiecollecte van vanmorgen is 
voor dit doel bestemd 
* De Vluchtheuvel nodigt u uit voor de jaarvergadering op 
donderdag van 19.30 –21.00 uur in  de Muldersschuur aan de 
Roskammersteeg 5. 
* Donderdagavond is de tweede avond over Zacharia, aanvang: 
20.30 uur. 
* Vrijdagavond is er om 20.30 uur een kampvuurbijeenkomst bij 
fam. Van Maanen, Barneveldseweg 13. Thema: 'Gelovig zijn op 
zondag en maandag' Graag even aanmelden via papier op een 
tafel in de hal. 

 

 


