
 
Liturgie en nieuws, zondag 28 augustus 2016, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Welkomdienst 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Sipke de Boer Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Annemarie van Voorst Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Marjolijn van de Haar  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Lied van de liefde (Jaap Zijlstra; op de melodie 
van ‘In het begin lag de aarde verloren’ in de bundel ‘Alles wordt 
nieuw’ I,1) 
 
Zie je het riet, hoe in tekens van leven,  
zie je wel hoe het in sierlijk schrift  
tegen het blauw van de hemel geschreven  
taal van een eeuwige lofzang is? 
 
Hoor je de stem wel, de stem van de stilte,  
ook in de steppe en in de woestijn  
leeft het geheim, het geheim van de dingen,  
kun je nabij de Verborgene zijn. 
 
Niet in de pracht en de praal van gewaden,  
in het getetter en in het vertoon,  
vind je de waarheid, maar o heb het hart eens,  
heb eens het hart waar de liefde in woont. 
 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 92: 1, 2, 3, 6, 8 (staande) 
- Stil gebed, votum en groet. 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Lied 885  
- Woord voor onderweg: Zacharia 7: 7-10 
- Zingen:  Lied 834 

 
- Gebed om de werking van de Heilige Geest 
- Zingen: ”Lees je Bijbel, bid elke dag …”, waarna de nevendienst 
begint 
- De Bijbel open: Marcus 7: 31-37 
- Zingen: ‘Bless the Lord’, Lied 103e (3x) (het Engelse deel 
alleen) 
- Tekst: ‘en men smeekte hem om deze man de hand op te 
leggen.’  
- Preek: Handen in actie 
- 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. 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader. 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Ik geloof in God de Vader (Jaap Zijlstra) 
Melodie: ‘Wat de toekomst brengen moge’ (staande) 
 
Ik geloof in God de Vader,  
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos,  
- het gesternte zingt zijn eer - 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 
 
Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen 
goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
- groot is het geheimenis - 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
dat uit God en tot God is. 
 
Ik geloof, dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen - God zij glorie - 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is mijn lichaam - 
door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 

- Zegen, waarna we zingen: ‘Amen, amen, amen’, Lied 415: 3.  
 
Nieuwsbrief 
* Al meer dan vijfentwintig jaar vormt de Vluchtheuvel een 
interkerkelijke diaconale werkgroep door samenwerking van de 
Gereformeerde Kerk, de Oude Kerk, de Maranathakerk en de 
Hersteld Hervormde Kerk. Al het werk gebeurt door vrijwilligers 
uit genoemde kerkelijke gemeenten. 
Deze diaconie collecte wordt van harte aanbevolen.  
* Vanavond is er een welkomdienst met als thema 
‘Saomewaarke keu je  maarke’. De WelcomeSingers zijn er ook, 
u bent hartelijk welkom. 
* Vrijdagavond, 2 september, van 19.00 -21.00u :  
Ontmoetingsavond voor leden van wijk D en overige 
belangstellenden. Dorpsstraat 1, Lunteren. Indien vervoer 
gewenst: 0318-484882   
 

 


