
 
Liturgie en nieuws, zondag 7 mei 2017, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
 Heilige Doop van Emily Steunenberg   
Morgendienst m.m.v. de Huisband Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Job André Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marjolijn Agterberg Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, Lied 939 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 87: 1, 2, 3, 4 (staande)  
- Stil gebed, votum en groet  
- Zingen: Klein Gloria, lied 195 (waarna wij gaan zitten) 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Huisband: ik zal er zijn (Sela) 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
- Woord voor onderweg: 1 Korintiërs 13: 1-7 
- Zingen: Geest van hierboven, Lied 675: 1 
- Inleiding op de viering van de Heilige Doop van Emily 
Steunenberg  
- Huisband: Wonderlijk (Sela) 
 
U heeft mij al gezien, mijn vormeloos begin, 
toen ik in het geheim gemaakt werd. 
U, die alles weet van mij, nog voordat ik bestond. 
U schreef het in uw boek; 
U kent mij. 
 
Wonderlijk, zoals U mij kent. 
Zo volmaakt is uw liefde Heer. 
Toets mijn hart: ik wil de weg gaan die U wijst. 
Leven met U, altijd. 
 
U heeft mij zelf gevormd, elk deel van wie ik ben 
is wonderlijk gemaakt, uit liefde. 



U, die alles weet van mij, zelfs elke fluistering 
wordt door U gehoord. 
U kent mij. 
 
Wie ben ik zonder U? 
U bent om mij heen. 
Waar ik ga houdt U mij vast. 
 
- Doopgebed  
- Vraag aan de gemeente (staande) 
- Doopvragen aan de moeder van Emily, Anne Steunenberg 
 
 1. Geloof je, 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. Belijd je, dat onze kinderen, hoewel ze delen in het 
onvolkomene van de wereld, opgenomen zijn in het heil van 
Christus en daarom gedoopt worden? 
 3. Beloof je deze dochter, van wie jij de moeder bent,  
              naar je vermogen te onderwijzen en te doen 
onderwijzen in de waarheid van God en haar een voorbeeld van  
christelijke levenswandel te geven? 
 
- De kinderen mogen naar voren komen 
- Bediening van de Heilige Doop aan Emily Steunenberg  
- Zingen: (Psalm 134: 3) Dat ’s Heren zegen op u daal’, Lied 363 
(staande) 
- Aanbieden van doopkaars en doopkaart 
- De kindernevendienst gaat beginnen 
- De Bijbel open: Johannes 21: 1-17 
- Zingen: Psalm 139: 1, 7 
- Verkondiging  Heer, U weet alles… 
- Zingen: Zing voor de Heer een nieuw gezang, Lied 655: 1, 2, 3, 
4, 5 
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
- Huisband: Gebed voor mijn kinderen 
 
Ik leg de namen van mijn kinderen 
in Uw handen, 
graveer Gij ze daarin 

met onuitwisbaar schrift. 
Dat niets of niemand 
ze meer ooit daaruit kan branden, 
ook niet als satan 
ze straks als de tarwe zift. 
 
Houdt Gij mijn kinderen vast, 
als ik ze los moet laten 
en laat altijd Uw kracht 
boven hun zwakheid staan. 
Gij weet hoe mateloos 
de wereld hen zal haten 
als zij niet in het schema 
van de wereld zullen gaan 
 
Ik vraag U niet mijn kinderen 
elk verdriet te sparen, 
maar wees Gij wel hun troost, 
als ze eenzaam zijn en bang. 
Wil om Uws naams wil hen 
in Uw verbond bewaren 
en laat ze nooit van U vervreemden, 
nooit, hun leven lang 
en laat ze nooit van U vervreemden, 
nooit, hun leven lang. 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 632: 1, 3 (staande) 
- Zegen met gesproken ‘amen’ 
- Zingen: Lied  708: 1, 6 
- Orgelspel 
 
 



Liturgie voor de avonddienst 
 
- Orgelspel 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 99: 1, 3, 4 (staande) 
- Stil gebed, votum en groet.  
- Gebed 
- Lezing: Psalm 124 
- Zingen: Psalm 113: 1, 2 
- Preek: kom vanavond met verhalen, blijf het herhalen… 
- Zingen: Gezang  411: 2, 12,14 
- Dankgebed 
- Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b (staande) 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Psalm 124: 1, 2, 3, 4 (staande) 
- Orgelspel 
 
 
Nieuwsbrief 
 
- Volgende week zondagavond is er welkomdienst met als 
thema: Delen in vrijheid. De WelcomeSingers zijn er en u bent 
ook hartelijk welkom.  
- Op maandag 22 mei is er gemeentevergadering. Dan zal vanuit 
de kerkenraad gereageerd worden op de gesprekken o.a. op de 
wijkavonden, hoe we kerk kunnen zijn met vier generaties 
-  

 

  



 


