
 
Liturgie en nieuws, zondag 5 februari 2017, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst m.m.v. de Huisband Avonddienst Gezamenlijke ZWO dienst in de Molukse kerk 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. Albert Juffer 
Organist: Sipke de Boer Organist:  
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marjolijn Agterberg Collecten: 1e: ZWO 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Willemijn Doornbos  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst mmv Sieneke Kraai-Abma, 
Rebecca Wielstra, Bas van Maanen, Pim en Gijs Huitink 
 

 

- Orgelspel 
- Voor de dienst zingen: Lied 981 
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm  146: 1, 3, 4 (staande)   
- Stil gebed, votum en groet en Klein Gloria, Lied 195 (waarna we 
gaan zitten) 
- Gebed van inkeer 
- Band: Lopen op het water 
  
Lopen op het water 
U leert me lopen op het water 
de oceaan is weids en diep 
u vraagt me alles los te laten 
daar vind ik U, en ik twijfel niet. 
  
En als de golven overslaan 
dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
want in de storm bent u dichtbij 
Ik ben van U, en U van mij 
  
De diepste zee is vol genade 
uw sterke hand die houdt mij vast 
en als mijn voeten zouden falen 
dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand 
 

En als de golven overslaan 
dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
want in de storm bent u dichtbij 
Ik ben van U, en U van mij 
  
Geest van God leer mij te gaan over de golven 
in vertrouwen u te volgen 
te gaan waar U mij heen leid 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 
ik vertrouw op uw genade 
want ik ben in uw nabijheid 
 
(6x) 
  
En als de golven overslaan 
dan blijf ik hopen op uw Naam 
(Mijn ziel vindt rust) 
want in de storm bent u dichtbij 
Ik ben van U, en U van mij 
  
- Woord van geloof: Romeinen 5: 1-3, 5-9 
- Band: Ik ben zo dankbaar (Opwekking 580) 
 
Jezus, hij kwam om ons leven te geven, 
Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. 



Hij gaf aan mij het eeuwige leven, 
Door te sterven aan het kruis. 
Ik zie nu Zijn tranen 
En zie nu Zijn wonden. 
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij. 
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde. 
Prijs de Heer, nu ben ik vrij. 
 
Ik ben zo dankbaar Heer, 
Voor wat U heeft gedaan 
En heel mijn hart aanbidt 
Uw heilige naam 
En Heer ik houd van U, 
Want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op 
En maakt mij vrij. 
 
Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonde. 
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. 
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden, 
Ook al was mijn zonde groot, 
Want Hij is niet lang in het graf gebleven. 
De dood kon onmogelijk Gods liefde verslaan. 
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven. 
Heel de schepping roept Zijn naam. 
 
Ik ben zo dankbaar Heer, 
Voor wat U heeft gedaan 
En heel mijn hart aanbidt 
Uw heilige naam 
En Heer ik houd van U, 
Want U hield eerst van mij. 
Uw liefde tilt mij op  
En maakt mij vrij. 
 
Ik ben zo dankbaar Heer, 
Voor wat U heeft gedaan 
En heel mijn hart aanbidt 
Uw heilige naam 
En Heer ik houd van U, 
Want U hield eerst van mij. 

Uw liefde tilt mij op  
En maakt mij vrij. 
              
- Gebed bij de opening van de Bijbel 
- Kinderen gaan naar de nevendienst 
- De Bijbel open: Matteüs 5: 13-16  
- Zingen: Lied 838: 1, 2, 3 
- Verkondiging: Dienend in de navolging van Christus 
- Zingen: Lied 723 
- Kinderen komen terug uit de nevendienst 
- Band: Wij zijn het licht 
 
Breng daar samen waar mensen verdeeld, 
elkaar bestrijden en de liefde verkilt. 
Blijf in de liefde die anderen vindt; 
die niet verdeelt, maar juist samenbindt. 
 
Wij zijn het licht in een wereld  
die de duisternis verkiest (wij zijn het licht).  
Wij zijn het zout van de aarde,  
dat haar kracht niet verliest (wij zijn het zout).  
Wij zijn een lamp op een voet, (die helder licht verspreidt)  
Wij zijn een stad op een berg, (die niet verborgen blijft)  
Wij zijn het licht in een wereld die de duisternis verkiest. 
  
Geef je liefde, waar leugens en haat 
de mens doet lijden; tot gevangenen maakt. 
Spreek de waarheid die levens bevrijdt. 
Leef als Gods kind, in gerechtigheid. 
  
Ga in vrede, houd vast aan de hoop. 
Blijf in zijn liefde en bewaar het geloof. 
Wees als de minste tot dienen bereid. 
Leef als een kind van het koninkrijk. 
 
- 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 ZWO, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 412: 1, 6 (staande) 
 
- Zegen, waarna we zingen Lied 415: 3 
- Orgelspel 
 
 
  
 

 Nieuwsbrief 
* Dinsdagavond en woensdag avond is er catechese om 19.00 
uur. 
* Donderdagavond is weer de kring over Zacharia, 20.30 uur 
* Volgende week hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. 
 
 

  
 


