
 
Liturgie en nieuws, zondag 15 september 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

Startzondag – thema: ‘Een goed verhaal’ 
  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Job André Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst: Groep 1: Marjolijn Agterberg 

Groep 2: Alies Hendriksen 
  

Verdere muzikale 
Medewerking: 

Jacqueline v/d Steeg (dwarsfluit), Sipke de 
Boer (vleugel) en zang door Anke, Didy, 
Wim, Martin, Hannie, Jannie en Marian 

Collecten: 1.Kerk; 2.Onderhoudsfonds 

    
Liturgie van de morgendienst  
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Here Jezus, om uw woord, Lied 314: 1,2,3 
- Kerkenraad komt binnen 
- Zingen: Goedemorgen Welkom allemaal,  Lied 288 
  Koortje zingt 1 x; allen zingen het lied 2x 
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm 25, 2,10 (staande) 
- Stil gebed, Votum en Groet, Lied 195 (waarna allen gaan zitten) 
- Zingen: Psalm 42:1, daarna: Zsolt 42:1 

Mient a seep hiewesj patakra,a sarwsj kiewaan-ko-ziek. 
Lelkem oedzj oohajt Oeramra,eesj hozzaa fohaas-ko-diek 
Te-hozzaat een Iesj-te-nem,Som-joe-ho-ziek een lelkem 
Wadjon sienet e-le-ie-ben,miekor joetok eeleu Iesjten?. 

- Gebed  
- Zingen: Ik zal er zijn (van Sela) 

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'. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 

- Een goed verhaal: reacties uit de gemeente 
- Zingen: Mogen de woorden van mijn mond, Opwekking, nr.  59 
   met het koortje 
- Zingen: U zal ik loven, Heer,  Opwekking, nr. 145. 
   met het koortje 
- Gebed bij de opening van de bijbel 



- Zingen:  Lees je Bijbel, bid elke dag. 
Lees je bijbel,  
bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
Read your Bible. 
Pray every day (repeat 3 times). 
Read your Bible. Pray every day. 
And you’ll grow, grow, grow (repeat 3 times). 
Read your Bible. Pray every day. 
And you’ll grow, grow, grow. 

- Kinderen gaan naar de kindernevendienst.  
- De Bijbel open: Handelingen 20: 17-38 
- Zingen: Psalm 146: 1,3,5 
- Verkondiging: Een goed verhaal 
- Muzikaal moment met piano en fluit:  Ik zegen U, Heer.     
- Zingen: Een rijke schat van wijsheid, Lied 313: 1,3,5 
- Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug: wat vinden zij 
een goed verhaal? 
- Dankgebed en Onze Vader 
- Collecten 
- Slotlied: Samen in de naam van Jezus  (Ev. liedboek, 218) 
  (staande). 
1. Samen in de naam van Jezus, 
   heffen wij een loflied aan. 
   Want de Geest spreekt alle talen 
   en doet ons elkaar verstaan. 
   Samen bidden, samen zoeken, 
   naar het plan van onze Heer. 
   Samen zingen en getuigen, 
   samen leven tot Zijn eer. 
 
2. Heel de wereld moet het weten 
   dat God niet veranderd is. 
   En Zijn liefde als een lichtstraal 
   doordringt in de duisternis. 
   't Werk van God is niet te keren 
   omdat Hij erover waakt, 
   en de Geest doorbreekt de grenzen 
   die door mensen zijn gemaakt. 

3. Prijst de Heer, de weg is open 
   naar de Vader, naar elkaar. 
   Jezus Christus, Triomfator, 
   mijn Verlosser, Middelaar. 
   Vader, met geheven handen 
   breng ik U mijn dank en eer. 
   't Is de Geest die mij doet zeggen: 
   Jezus Christus is de Heer! 
- Zegen, waarna wij zingen Lied 415: 3 (staande). 
- Orgelspel 
 
 
Liturgie van de avonddienst  
- Orgelspel 
- welkom 
- Aanvangslied: Psalm 99: 1,2,3 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Psalm 99: 4 (allen gaan zitten) 
- Gedachten bij de startzondag – een goed verhaal 
- Gebed 
- De Bijbel open: Matteüs 16: 13-20 
- Zingen: Laat ons de Heer lofzingen, Lied 864: 1,2,5 
- Verkondiging: Een pittig gesprek  
- Zingen: Soms groet een licht van vreugde, Lied 910: 1,2,3 
- Dankgebed  
- Wij zingen de Apostolische Geloofsbelijdenis: Lied 340b (staande) 
- Collecten 
- Slotlied: De maan is opgekomen, Lied 246b (staande) 
- Orgelspel 
 
 
Nieuwsbrief 
- Straks is er na de koffie gelegenheid voor een goed gesprek en 

een dorpswandeling met een gezamenlijke lunch tot besluit! 
- Vandaag ontvangt u de startkrant. Hierin staan alle activiteiten 

binnen onze gemeente voor het komende seizoen. Een krant om 
te bewaren dus! 

- Het toerustingprogramma voor het seizoen 2019/2020 is gereed.  

 


