
 
Liturgie en nieuws, zondag 29 januari 2017, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

Schoolkerkdienst  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Margret Spelt Organist: Johan Hulshof 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst: zingen: Heer, U doorgrondt en kent mij (Op 
Toonhoogte 54) 
 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan. 
En U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend. 
En waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
 
Refrein: Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij 
              en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.  
              Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij 
              en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Elke 
dag! 
 
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent. 
En wat er ook gebeuren zal,  
dat U steeds bij mij bent.   
Refrein. 

 
- Welkom  
- Ontsteken van de kaarsen op tafel met daarbij de woorden: 
 
‘Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht. 
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. 
 
Boek, jij mag open: jij bent Gods blij verhaal. 
Woord, dat doet hopen. God spreekt in mensentaal. 
 
Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest, 
God, die er zijn zal, en altijd is geweest.' 
 
- Aanvangslied: Psalm 100: 1, 2, 4 
- Stil gebed, beginwoord en groet 
- Zingen: Ere zij de Vader en de Zoon, Lied 195 (waarna we 
gaan zitten) 
- Gebed  
-  Zingen: De herder heeft zich niet vergist (Alles wordt nieuw 
1,21). 
 
De herder heeft zich niet vergist, 
de schapen zijn geteld. 
Maar een klein schaapje wordt vermist, 
dat dwaalt nog op het veld. 
 
De herder neemt zijn stok en staf 
en zoekt het overal. 
Kwam er een wolf op 't schaapje af, 
of maakte het een val? 



Het is al donker en al laat 
als Hij het schaapje vindt. 
Hij streelt het zacht en is niet kwaad, 
maar draagt het als een kind. 
 
Hij draagt het op zijn sterke rug 
ver buiten de woestijn. 
Hij brengt het naar zijn kooi terug, 
daar zal het veilig zijn. 
 
Al is het schaapje eigenwijs 
en gaat het honderd keer 
niet met de kudde mee op reis, 
de herder zoekt het weer. 
 
- Woord voor onderweg: Psalm 23: 1-4 (uit Bijbel in gewone taal)  
- Zingen: Nog voordat je bestond (Op Toonhoogte 204) 
 
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. 
 
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, zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed veranderd daar iets aan 
Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn Eigen Zoon 
En nu is alles klaar wanneer jij komt 
 
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 (2x) 
 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt  
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt (2x) 
 
 - Inleiding op thema van de Schoolkerkdienst m.b.v. beamer-
presentatie van een aantal werkstukken vanuit de Lunterse 
basisscholen. 
 
- Hoe kronkelig de weg ook is… 
- Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (in canon), 
(Geroepen om te zingen, 187) 
 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 
 
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
- Filmpje voor de eerste Bijbellezing: 
https://www.youtube.com/watch?v=tyWZeOlaRo4 
- De bijbel open: Lucas 15: 1-7 (uit Bijbel in gewone taal) 
- Zingen: Jezus is de goede Herder (Op toonhoogte 431). 
 
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. 
 
Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 



denk dan aan de goede herder. 
Hij vergeet zijn schaapjes niet.  
 
Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
- Tien zilveren munten; de kleuters mogen naar voren komen  
- Zingen: Sta 's even op (Ev. Liedbundel 468) 
 
Sta 's even op als je Jezus lief hebt, 
Sta 's even op als je van Hem houdt. 
Laat een merken laat eens merken  
dat je van Hem houdt 
 
Klap eens in je hand als je Jezus lief hebt... 
 
Draai eens even rond... 
 
Spring eens in de lucht... 
 
Geef elkaar de hand... 
 
Ga eens even zitten... 
 
 - Kinderen van de schoolgroepen 1, 2, 3, 4 gaan naar de 
kindernevendienst 
- De bijbel open: Lucas 15: 11-32 (uit Bijbel in gewone taal) 
-  Zingen: Een vader had twee zonen (Alles wordt nieuw 2,20) 
 
 
Een vader had twee zonen; 
de één ging ver van huis, 
ging in de vreemde wonen, 
hij bleef niet langer thuis. 
En al het geld dat hij bezat, 
verbraste hij daar in de stad. 
Toen kwam er hongersnood 
en hij zat bij de varkens neer 
en had geen stukje brood. 

 
Een zoon ging naar zijn vader: 
een arme bedelaar. 
Berouwvol kwam hij nader, 
de vader stond al klaar. 
Hij liep hem haastig tegemoet, 
en heeft hem weer als zoon begroet. 
Al was hij alles kwijt, 
de vader richtte een feestmaal aan, 
en maakte hem geen verwijt. 
 
Een vader had twee zonen; 
de één bleef buiten staan, 
hij wou niet binnenkomen, 
niet naar het feestmaal gaan. 
Hij vond zijn jongste broer te slecht, 
toen wees zijn vader hem terecht: 
Jij bent altijd bij mij, 
maar deze zoon die dood was, leeft! 
Kom binnen, wees toch blij. 
 
- Jezus zoekt ook jou 
- Zingen: De Heer is mijn herder, Lied 23b 
- Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
- Dankgebed – voorbeden - Onze Vader 
- Collecten: 1e. Diaconie, 2e. Onderhoudsfonds 
Ondertussen: Luister en kijk-lied: Welkom thuis, Marcel Zimmer 
via: 
https://www.youtube.com/watch?v=tSyB4Z3PsX0 
 
- Slotlied : De Here zegent jou (Op toonhoogte, nr. 395), 
(staande) 
  
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. 
  



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. 
  
- Zegen, beantwoord met lied 415: 3 
- Orgelspel 
- Na de dienst is er koffie en limonade en zij er ook nog kokindjes 
 
 
Orde van dienst voor de avonddienst 
 
- Orgelmuziek 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 130: 3, 4 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Gebed om de werking van de Heilige Geest 
- De Bijbel open: Psalm 111 
- Zingen: Psalm 111: 1, 2, 3 
- Verkondiging 
- Zingen: Psalm 111: 4, 5, 6 
- Dankgebed, voorbeden 
- Zingen: Lied 340b, Apostolische Geloofsbelijdenis (staande) 
- Collecten: 1e. Diaconie, 2e. Onderhoudsfonds 
 - Slotlied: Lied 413: 1, 2 Grote God wij loven U (staande) 
- Zegen, waarna 3x Amen wordt gezongen. 
- Orgelmuziek 
 
 
Nieuwsbrief 
* De diaconiecollecte van deze zondag is bestemd voor het 
plaatselijke diaconale werk, zoals financiële hulpverlening.				
	* De catechese is weer op 31 januari en 1 februari, aanvang 
19.00 uur. 
* Donderdag is de eerste van drie avonden over Zacharia, 
aanvang: 20.30 uur 
* Volgende week speelt de huisband weer in de morgendienst. 
 

 
 
 

 


