
 
Liturgie en nieuws, zondag 15 januari 2017, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 
Week van het gebed………………………………………..Thema: De liefde van Christus  

    
Morgendienst m.m.v. de Huisband Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.G. van Iperen (Barneveld) 
Organist: Henk Hopman Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Annemarie van Voorst Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst m.m.v. Sieneke Kraai-
Abma, Rebecca Wielstra, Pim en Gijs Huitink, Bas van Maanen 
 
- Voor de dienst zingen: Lied 272 
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm  65: 1, 2 (staande)   
- Stil gebed, votum en groet en Klein Gloria, Lied 195 (waarna we 
gaan zitten 
- Band: Symfonie (Opwekking 753) 
- Gebed van inkeer 
- Zingen: ‘Lasst euch mit Gott versöhnen’ op de melodie van Lied 
825 (De wereld is van Hem vervuld). 
 
1. Du, Vater, hast die ganze Welt 
in deine Hand geschrieben. 
Auch wer sich dir entgegenstellt,  
den wirst du immer lieben.  
Du lässt uns deine Kinder sein 
und lädst an deinen Tisch uns ein: 
Lasst euch mit Gott versöhnen! 
 
2. Dein Sohn hat unsre Nacht erhellt;  
er kam auf diese Erde, 
dass zwischen Gott und seiner Welt  
ein neuer Friede werde. 
Vom Kreuz ruft er zu uns herab:  
Auf, steigt mit mir aus eurem Grab! 
Lasst euch mit Gott versöhnen! 
 
- Kinderen gaan naar de nevendienst 

 
3. O Lord, for everyone on earth 
your Father heart is burning. 
Though we despair of our own worth 
you long for our returning.  
For each who now from sin released 
we celebrate a joyful feast: 
The love of Christ compels us 
 
4. Lord, overcome the pain and strife 
that our accord once ended.  
Renew our hearts with holy life; 
let unity be mended -  
a witness to the human race 
to your great love and saving grace. 
The love of Christ compels us! 
 
5. Help, alle spanning, al ’t verdriet  
in ons te overwinnen! 
Zegen uw volk, vernieuw het hart,  
laat ons de eenheid minnen.  
Dat zij de wereld teken zij  
van uwe grote liefd’ en trouw: 
Laat u met God verzoenen! 
 
- Woord van geloof: 1 Johannes 4: 7-10 
- Band: Immanuel, (Opwekking 576) en Prijs Adonai (Opwekking 
638)              
- Gebed bij de opening van de Bijbel 
Liturgie voor de avonddienst 



- De Bijbel open: 2 Korintiërs 5:14-20  
- Zingen: Lied 825: 1, 8, 9 
- Verkondiging: De liefde van Christus 
- Zingen: Lied 838 
- Kinderen komen terug uit de nevendienst 
- Band: Psalm 91 (Sela) 
- 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 
- Slotlied: Lied 978 (staande) 
- Zegen, waarna we zingen Lied 415: 3 

 
Welkom 
Intochtslied: Lied 275: 1, 3 en 4 
Stil gebed 
Votum en Groet 
Psalmgebed: Psalm 84 (zingen: vers 1; lezen vs. 4 t/m 11; 
zingen: vers 6) 
Gebed 
Schriftlezing: Lucas 19: 1-10 
Zingen: Lied 531: 1 en 2 
Schriftlezing: Romeinen 12: 9-21 
Zingen: Lied 531: 3 
Verkondiging 
Zingen: Lied 971 
Geloofsbelijdenis (gesproken) 
Zingen: Lied 150a: 1 en 2 
Dankzegging en voorbeden 
Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
Slotlied: Lied 425 
Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 
 
Nieuwsbrief 
* Een commissie van christenen uit Lunteren van diverse kerken 
organiseert in deze week dagelijks een gebedsbijeenkomst in de 
Maranathakerk van 16-20 januari van 19.00 – 20.00 uur. 
* Dinsdag en woensdag is er catechese van 19.00-20.00 uur. . 
* Voor het toerustingprogramma is het nodig om deelname tijdig 
door te geven via de gele folder. 
*De belijdeniscatechese start in overleg met de deelnemers 24 
januari 2017. Ook hiervoor kun je je nog aanmelden in de 
pastorie. 
* Vrijdag is er soos voor 12 +, aanvang: 20.00 uur 
* Oliebollen-actieHartelijk dank voor het helpen slagen van de 
oliebollen-actie! Dit jaar kunnen wij  € 800,00 overmaken aan 
de gaarkeuken Hineni in Jeruzalem. Mede door uw inzet is het 
mogelijk met elkaar een deel van de honger onder  de 
allerarmsten in Israel te bestrijden! ( Matt.25: 40) Hartelijke groet,                                                                                                                                                  
Ingrid van de Wetering    

  
 


