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Refrein: 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde.  Refrein 2x 
 
- De kindernevendienst begint 
- De Bijbel open: Psalm 139: 1-14  
- Zingen: Psalm 139: 1, 3  
- Verkondiging ´U kent mij beter dan ik mijzelf ken´ 
- Zingen: Groot is uw trouw, o Heer, Lied 885  
- De kinderen komen terug uit de nevendienst  
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Ga met God, Lied 416: 1, 2, 3, 4 
- Zegen, waarna wij zingen Lied 415: 3 (staande) 
- Orgelspel 
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Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
- Motivatie:  
 
- Zingen: Heer ik kom tot U (Opwekking 488) 
 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan Uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
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Orde van dienst voor zondag 1 oktober 2017 in de 
Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 
Voorgangers: ds. H.Z. Scheltens-Ritzema en 
                       ds. W.J.W. Scheltens 
Orgel/vleugel: Sipke de Boer, Gitaar: Ben Hazeleger 
Zang: Sieneke Kraai-Abma 
 
Openbare Geloofsbelijdenis is er door:  
Joke van de Brink-Houweling,  
Alies Hendriksen-van Manen,  
Arjen en Willeke Meppelder-Sauer 
Arjen Meppelder zal ook de Heilige Doop ontvangen. 
 
- Voor de dienst: Abba Vader (Opwekking 136) 
 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d’ uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 
 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 100:1, 2, 3, 4 (staande)  
- Stil gebed, Votum en groet 
 
- Zingen:Lied 195, Klein Gloria  
(waarna allen gaan zitten) 
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- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Inleiding op belijdenis 
- Zingen: Ik zal er zijn 
 
1. 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'. 
 
2. 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. 
 
Refrein:  
'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'. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
Refrein: 
'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'. 
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Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
- Belijdenis - beantwoording van de vragen: 
1. Geloven jullie, 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. Geloven jullie de belofte van Gods verbond, die je 
ontvangt in je doop als teken en zegel; en willen jullie de 
kracht tot behoud in je leven zoeken bij Jezus Christus, 
onzer Heer en Heiland? 
3. Verklaren jullie, dat het je overtuiging is om de Here 
God lief te hebben en Hem te dienen naar zijn Woord, 
tegen de zonde in de wereld te strijden en in het belijden 
van zijn naam trouw te blijven door Gods genade in 
leven en sterven? 
4. Verklaren jullie, dat het je eerlijke wil is om trouw deel 
te nemen aan de eredienst met de verkondiging, de doop 
en het avondmaal en beloven jullie gewillig mee te 
werken aan het herderlijk opzicht van de kerk en aan de 
opbouw van de gemeente van Christus? 
 
- Belijdenisteksten, zegening 
- Vraag aan de gemeente (staande)  
- Bediening van de heilige doop aan Arjen Meppelder 
- Zingen: Zegen mij, Opwekking 710 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 


