
 
Liturgie en nieuws, zondag 23 december 2018, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

De vierde zondag van Advent 
  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens (met Kavóca) 
Organist: Betty Diender 
Kindernevendienst: Groep 1: Joyce van Leeuwen 

Groep 2: Wieteke Sevensma 
  

Collecten: 1.Diaconie; 2. Onderhoudsfonds 
 

  

 
Liturgie voor de morgendienst 
- Orgelspel 
- Voor de dienst zingen we: Kom tot ons, de wereld wacht, Lied 433 
- Welkom 
- Aanvangslied: Ps. 98: 1,4 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet. 
- De vierde kaars van advent wordt aangestoken door Joost Agterberg  

Kerstfeest is een feest van liefde. 
Liefde die God heeft voor mij.  
Laat ons uit die liefde leven.  
Want Gods liefde maakt je vrij.  

- Zingen: De zonne, voor wie stralen, Lied 444: 4,5 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Gij zijt het licht (op de melodie van 'Ik bouw op U'; 
Opwekking 124) 

Gij zijt het licht,  
te midden van het duister.  
Er straalt een ster,  
vol helderheid en glans.  
Ziedaar het Kind,  
gekomen voor ons allen,  
Gods eigen Zoon,  
Die ons zo teer bemint.  
Geen pracht, geen praal,  

Zijn komst was zonder luister,  
toch reeds een Vorst,  
Die voor ons overwint.  
 
Hij is Uw Heer 
en wil voor alle mensen 
een Redder zijn, 
nooit bent U meer alleen. 
Hij is uw kracht, 
gezonden door de Vader. 
Gods eigen Zoon, 
waarop de schepping wacht. 
Eens komt Hij weer, 
Verlosser dezer wereld, 
dat is Uw Heer, 
Die alles heeft volbracht. 

- Woord van geloofsverwachting: Jesaja 45:8  
Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, 
laat haar neerstromen uit de wolken, 
en laat de aarde zich openen. 
Laten hemel en aarde redding voortbrengen 
en ook het recht doen ontspruiten. 
Ik, de HEER, heb dit alles geschapen. 



- Zingen: Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer; Gezang 128 
(Liedboek voor de kerken, 1973)  

Kom tot ons, scheur de heem'len, Heer,  
daal, Heiland, uit uw hemel neer.  
Ruk open, rijt ze uit het slot,  
de hemeldeuren, Zoon van God.  
 
Dauwt, heem'len, schenk u maat'loos uit,  
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid.  
Gij wolken, breekt in regens neer,  
regent de Heiland, Isrels Heer.  
 
Breek, aarde, uit, breek uit in pracht,  
dat berg en dal van lente lacht.  
O aarde, wek die roze rood,  
ontspring, Heer, aan der aarde schoot.  
 
Waar blijft Gij toch, o 's werelds troost,  
die wij verbeiden onverpoosd?  
O daal toch uit uw hoog paleis  
in ons verloren paradijs.  
 
Gij klare zon, gij schone ster,  
door ons aanschouwd van eind'loos ver,  
o zon ga op, o zonneschijn,  
laat ons niet in het donker zijn.  
 
Wij zijn hier in zo grote nood,  
wij leven allen naar de dood.  
O kom, en voer met sterke hand  
ons weer terug in 't vaderland 

- Woord voor onderweg: Romeinen 12: 9-13 
- Samenzang:  Wij trekken in een lange stoet (Sela), Lied 506 met  
  Gerrie van Renselaar en Edith Geluk en Betty Diender op de vleugel 
- Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Bijbel 
- Aandacht voor het project van de kindernevendienst 

Hoofdthema: “Lichtdragers van God” 
Thema: Het wonder wordt langzaam zichtbaar 
Projectthema: Johannes, een levend teken 

Joost Agterberg zegt: Johannes, jouw licht schijnt als een teken. 
Voorloper ben jij van Gods Zoon. God zelf laat je groeien door zijn 
Geest. Je leeft afgezonderd, tot jouw tijd gekomen is en jij voor 
Hem uit zal gaan. God toont zijn plan in jou! 

- Kinderen gaan naar de nevendienst 
- De Bijbel open: Lucas 1: 57-80 
- Zingen: Lofzang van Zacharias, Lied 158a 
- Verkondiging: Een goed gesprek over Johannes 
- Zingen: De toekomst van de Heer is daar, Lied 767 
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst, waarna we zingen 
het projectlied (melodie: “Midden in de winternacht”,(NLB 486) 

Dragers van Gods licht te zijn, 
wat was dat bijzonder, 
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder. 
Kindje, dat Johannes heet 
en van Gods genade weet, 
levend teken van 
’t grootste reddingsplan. 
Hij getuigt, roept het uit: 
straks komt de Messias, 
Die sinds lang beloofd was. 

- Samenzang: Gebed om zegen: (Opwekking 710) met Gerrie van    
  Renselaar en Edith Geluk en Betty Diender op de vleugel 

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. 
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.  

- Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Vader  
- Collecten 
- Slotlied: Psalm 27: 7 
- Zegen, waarna wij zingen: Lied 415:3 
- Orgelspel 
 
 

Nieuwsbrief 
− Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 

ophalen voor de zegen.  
− Vanavond is  weer het ‘Festival of nine Lessons & Carols’ met 

‘Kavóca’ o.l.v  Luthine Postuma, Jan Broekhuis, vleugel en Job 
André, orgel.  

− De catechese is weer op dinsdag 15 januari en op woensdag 16 
januari.  

− U kunt weer oliebollen bestellen op de bestellijst in de hal op 
zondag 9, 16 en 23 december! 1 zak (10 oliebollen) a € 7,50. 
Maandag 31 december (Oudejaarsdag) kunt u ze afhalen in de 
hal tussen 10.00-12.00 uur. De opbrengst is bestemd voor een 
warme maaltijd voor de allerarmsten in Jeruzalem! 

− Op 24 december is er het kinderkerstfeest in de vorm van een 
kerstwandeling. En daarom staan de collectebussen weer in de 
hal. De opbrengst is voor het kinderkerstfeest en voor het werk 
van Marijke Folmer via Interserve voor kinderen met een 
beperking in Egypte om zo iets te doen vanuit  de liefde van God 
voor alle mensen!  

− Op 24 december begint om 22.00 uur de gezamenlijke 
Kerstnachtdienst, dit keer in onze kerk met de ameezingband  en 
ds. Hansum. 

− Op  25 december begint de Kerstochtendzang om 06.00 uur bij 
het pand waar de Rabobank was op de Dorpsstraat. 

− Om 10.00 uur is de kerstdienst met medewerking van een KNA-
ensemble en de WelcomeSingers. 

− Op 2e Kerstdag ’s middags is in het Westhoffhuis een Kerst - Inn. 
Om 14.00 uur gaan de deuren open. Voor meer informatie zie 
flyer op het prikbord in de hal. U kunt ook Wil Welgraven vragen. 

 
 


