
 
Liturgie en nieuws, zondag 29 mei 2016, Gereformeerde (PKN) Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Welkomdienst 
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens-Ritzema Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Job André Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Willemijn Doornbos Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
met de viering van de doop van Marianne van Grootheest-
Hazenberg en van Lauren, Benthe en Lola van Grootheest 
- Voor de dienst: Lied 700 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangspsalm:  Psalm 105: 1 en 3 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Woord voor onderweg: Psalm 36: 6-8 
- Zingen: Houd me dicht bij U (Opw. 616)  
Houd me dicht bij U, 
laat me nooit meer gaan. 
Voor u leg ik mijn leven neer, 
verlangend naar uw vriendschap, Heer. 
 
U alleen begrijpt 
wat ik nodig heb; 
uw liefde die mij warmte geeft, 
als U mij in uw armen neemt. 
Leid mij naar uw hart, 
breng mij terug naar U. 
 
Refrein: 
U bent mijn doel, 
U bent mijn hartsverlangen. 
U bent mijn doel, 
houd mij heel dicht bij U. 
- Inleiding op de bediening van de Heilige Doop 
- Zingen: Kom tot de Vader (Opwekking 599) 
Nog voordat je bestond 
kende Hij  je naam. 
Hij zag je elk moment 
 

en telde elke traan 
Omdat Hij van je hield 
gaf Hij zijn eigen zoon 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt 
 
En wat je nu ook doet 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt 
gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
  
Refrein: 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 
 
En wat je nu ook doet… 
(Refrein 2x) 
 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
- Doopgebed 
- Vraag aan Marianne: Marianne van Grootheest-Hazenberg, ben je er 
ten volle van overtuigd, dat je een kind bent van de hemelse Vader en 
dat je daarom gedoopt wilt worden in de naam van de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest en wil je meewerken aan de opbouw van de  
gemeente van Christus, wat is daarop jouw antwoord? 



- Vraag aan de kinderen 
- Vraag aan Marianne en aan Henk: 
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 kinderen, van wie jullie de vader en moeder zijn,     
naar jullie vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen in de 
waarheid van God en hun een voorbeeld van christelijke levenswandel 
te geven? 
- Vraag aan de gemeente. 
- Kinderen mogen naar voren komen. 
- Bediening van de Heilige Doop aan Marianne, Lauren, Benthe en Lola 
- Zingen, staande:  Psalm 87: 3 en 4 
- De doopkaarsen worden aangeboden 
- De doopkaarten worden gegeven. 
Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan, zingen we met 
hen: Lees je Bijbel, bid elke dag. 
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 Bijbel open: Numeri 9:15-23 en Johannes 10:14 en 15 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 705: 1, 3 en 4 
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  
 
- 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. 
 
 
 

En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede herder. 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet. 
 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten 
- Slotlied: Laat het feest zijn in de huizen. (Opwekking 553, staande 
 
Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat, 
als het onrecht buigt voor Jezus  
en het volk weer bidden gaat. 
 
Refrein: 
In de bergen, door de dalen, 
hoor ons loflied overal, 
in de hemel en op aarde 
als uw glorie komen zal. 
 
Laat uw licht zien in het duister, 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat U heerlijkheid verschijnen  
in de wereld, in ons huis.  
(Refrein) 
Halleluja, Halleluja  ) 
Halleluja, Halleluja  ) 4x 
Refrein (2x) 
- Zegen 
- Zingen: Lied 415:3 
-Orgelspel 
 
Nieuwsbrief 
Op woensdag 1 juni is de slotmiddag van de seniorencommissie. Er is 
een gezellige high tea. Aanvang 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur. 
 
 
 
 
 

 


