
 
Liturgie en nieuws, zondag 4 november 2018, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Welkomdienst mmv WelcomeSingers 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Johan Hulshof Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Sieneke Kraaij Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Willemijn Doornbos  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Lied 315 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 146: 1,3 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Klein Gloria, lied 195 (waarna allen gaan zitten) 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: '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. 
 
- Woord van geloof: 1 Korintiërs 15: 3-4 
- Zingen Breng ons samen, (Opwekking 797)  
Edith Geluk en Gerrie van Renselaar zingen samen met de 
gemeente onder pianobegeleiding van Betty Diender 
 

 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Refrein:  
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Refrein: 



Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 
Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
- Bevestiging in het ambt van ouderling of diaken: 
Ruud Coers, ouderling, Harma Pasterkamp-Kikkers, 
jeugdouderling, Herman Schreuder, diaken. 
 
- Zingen: Lied 363 (staande)  
- Gebed bij om het licht van de Heilige Geest bij de opening van 
de Bijbel 
- Kinderen gaan naar de nevendienst 
- De Bijbel open: Matteüs 28: 16-20 
- Zingen:  Heer wijs mij uw weg (Opwekking 687) 
 
Heer, wijs mij Uw weg 
en leid mij als een kind, 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt,  
het donker is, 
leidt mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is 
 

Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind, 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt 
Als mij de wil ontbreekt 
Uw weg te gaan 
Spreek door Uw woord en Geest 
Mijn hart en leven aan 
 
Heer, toon mij Uw plan, 
maak door uw Geest bekend, 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet. 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 
 
Toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 
 
- Preek: Je staat er niet alleen voor 
 
- Zingen: U zij de glorie (Evangelische Liedbundel, lied 132) 
  
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer.  
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: "Christus overwint!". 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer.  
  
 



Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
- Na de kindernevendienst komen de kinderen naar voren met 
enkele symbolen 
- Daarna zingen we: Lied 912 : 1, 2, 3, 6 
- Dankgebed, voorbeden en Onze Vader’ 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lichtstad met uw paarlen poorten (staande) 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten,  
wond’re stad zo hoog gebouwd,  
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar zijn 
liefdesstem,  
daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem 
 
Heilig oord vol licht en glorie,  
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit.  Refrein 
 
Wat een vreugde zal dat wezen  
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten, 
in het nieuw Jeruzalem. Refrein 
 
- Zegen, waarna we zingen Gezang 456: 3 
- Orgelspel 
 

Nieuwsbrief 
* Speel je een muziekinstrument of houd je van zingen én lijkt het 
je leuk om af en toe de opwekking / Sela liederen te helpen 
begeleiden en zo bij te dragen aan de dienst? Laat het ons 
weten!  Kees Geluk & Alex van de Vendel. 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 
ophalen voor de zegen. 
* Maandagavond vergadert de kerkenraad. 
* De diaconie heeft besloten € 1.000 euro over te maken voor de 
slachtoffers van de ramp op Sulawesi. Op 18 november zal 
hiervoor worden gecollecteerd in de kerk.  
* Kindercatechese rond Avondmaal is dinsdag om 15.45 uur. Zie 
Contact. 
* De catechese is op dinsdag: 17+ om 20.00 uur.  
* Op woensdag 7 november is het Dankdag voor gewas en 
arbeid; de gez. diensten zijn in de Maranathakerk ‘s middags 
14.30 uur voor de kinderen; om 19.30 uur voor allen.   
* De terugkomcatechese voor kinderen rond Avondmaal is 
donderdagmiddag om 15.45 uur. Zie Contact. 
* Op donderdag 8 november is de gesprekskring over Jacobus, 
aanvang: 20.30 uur. 
* Zondag 11 november is er ’s morgens een dienst voorbereid 
met wijk C en ‘s avonds een gez. jeugddienst: ‘What would Jesus 
do?’. Hartelijk welkom! 
* Het Gezinsdagboek voor Dankdag 2018 is te downloaden in 
vanaf het Agenda item van 7 nov. en vanaf het Nieuwsbericht 
over de Kinderdankdag op www.gklunteren.nl 
 
 
 
 
  
 
 

  
 


