
 
Liturgie en nieuws, zondag 14 januari 2018, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema Voorganger: dhr. R. Fluit (Lunteren) 
Organist: Job André Organist: Margret Spelt-5+* 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst zingen: Lied 391 
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm 65: 1 en 2 (staande) 
- Stil gebed, votum en groet en Klein Gloria, Lied 195 (waarna we 
gaan zitten) 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Psalm 17: 3 en 7 
- Woord voor onderweg: Jesaja 55: 1-11 
- Met Edith Geluk zingen we: ‘Aan Uw voeten Heer’ Opw. 462 
 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats. 
Daarom kniel ik neer bij U 
om bij U te zijn is de grootste eer, 
daarom buig ik mij voor U. (2x) 
 
Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 
 en om naar U te luisteren. 
 In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
 kom ik nu tot U, o Heer. 
 
 Aan uw voeten Heer.. 
 
 Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, 
 hier in een plaats van aanbidding, 
 in Geest en waarheid samen één te zijn, 
 in aanbidding voor U. 
 
 Vader, maak mij tot een zegen; 

 
Aan uw voeten Heer.. 
Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
 
- Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Bijbel 
- Zingen:  https://www.youtube.com/watch?v=JidRs-K0iZg 
- Kinderen gaan naar de nevendienst 
- De Bijbel open: Marcus 1: 22-30 
- Zingen: Lied 837 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 834 
- Kinderen komen terug uit de nevendienst 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader  
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds  
- Slotlied: Lied 531 (staande) 
 
- Zegen met gesproken 'amen', waarna Opw. 710: ‘Zegen mij op 
de weg die ik moet gaan.’ 
 
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! 
 
Nieuwsbrief 



ga mij niet voorbij. 
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 
 
Liturgie voor de avonddienst 
 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 138: 1 en 2 
- Stil gebed, Votum en Groet, Zingen: Lied 195 ( Klein Gloria) 
- Openingstekst 
- Gebed 
- Schriftlezing uit: Johannes 1: 29 - 34 
- Zingen: Lied 524: 1, 4 en 5 
- Schriftlezing uit: Johannes 2: 1 - 11 
- Zingen: Lied 791: 1, 2, 5 en 6 
-Verkondiging 
- Zingen: Lied 754 
- Geloofsbelijdenis gezongen, Zingen: Lied 340b 
- Dankzegging en voorbeden 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 919 
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 

* Aan de deur is een collecte voor de jeugd. 
* De catechese is dinsdagavond om 20.00 uur en 
woensdagavond om 19.00 uur. 
 

 


