
 
Liturgie en nieuws, zondag 1 december 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

Eerste Advent  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema Voorganger: ds. G. Baalbergen (Voorthuizen) 
Organist: Job André Organist: Johan Hulshof 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Marjolijn van de Haar  2e: Onderhoudsfonds     

Liturgie voor de morgendienst m.m.v. Muziekgroep: Edith 
Geluk, Gerrie van Renselaar (zang), Betty Diender (vleugel) 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Lied 1016 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 122: 1 en 2 
- Stil gebed, Votum en groet 
- De eerste kaars wordt aangestoken door Jacintha vd Haar 
" Ik kom, zegt Jezus, deel het licht, 
  één ster vertelt ons zijn bericht" 
- Zingen: Lied 461: 1 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Woord voor onderweg: Johannes 1: 1 - 5, 14-18 
- Zingen: Licht van de wereld (Opwekking 595) door muziekgroep 
 
Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis,nu mag ik zien 
wie u bent. 
Liefde die maakt dat ik u wil kennen heer,bij u wil zijn elk 
moment. 
 
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij! 
 
Hemelse Heer,  
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 

 
bent als een kind naar de wereld gekomen, 
legde Uw heerlijkheid af.  Refrein  
 
En nooit besef ik, hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. (2x) Refein 
 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Inleiding op Adventsproject  'God belooft de Vredekoning' 
- Het eerste symbool wordt opgehangen: de duif 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Micha 2: 6-13 
- Zingen: Geef vrede (Sela), Lied 1010: 2, 3 door muziekgroep 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 459 
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
- Zingen: Projectlied refrein + 1e couplet + refrein (melodie: 
“Jezus is de goede herder”) 
refrein: 
 
God belooft de Vredekoning 
aan zijn volk, aan Israël, 
heel de wereld wordt zijn woning, 
Micha heeft het ons verteld. 
 
couplet: 
Onrecht	kan	God	niet	verdragen,		
wat	goed	lijkt	is	soms	heel	slecht,		
Hij	legt	alles	wat	wij	wagen		
op	de	weegschaal	van	zijn	recht.		



 
refrein: 
God belooft de Vredekoning 
aan zijn volk, aan Israël, 
heel de wereld wordt zijn woning, 
Micha heeft het ons verteld. 
 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Psalm 98: 1 en 4 
- Zegen, waarna zingen: Lied 425 
- Orgelspel 
 
Nieuwsbrief 
* De diaconiecollecte van deze zondag is bestemd voor de 
organisatie van de Kerst-Inn in het Westhofhuis op Tweede 
Kerstdag.  
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 
ophalen voor de zegen. 
 * Een gedeelte van de collecte voor het kinderkerstfeest is 
bestemd voor  Stichting Tsjernobyl  Kinderen Lunteren. 
* De catechese is dinsdag: 17+ om 20.00 uur; en woensdag: 12-
16 jarigen om 19.00 uur.  
* Binnenkort is het weer kerstmarkt in Lunteren. Al een aantal 
jaren zijn we ook als kerken aanwezig. Omdat het juist op een 
kerstmarkt ook belangrijk is om te laten  merken, dat het ook 
helemaal van deze tijd is om regelmatig een kerk te bezoeken en 
deel uit te maken van een gemeente. Wanneer je je 
aangesproken voelt, wil je je dan bij Jacqueline van de Steeg of 
Jeanine van Maanen melden?  
* 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. 
 
 

Liturgie voor de avonddienst 
 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 25: 1, 2 en 3 (staande) 
- Stil gebed en begroeting 
- Zingen: Lied 906: 1 en 2 
- Gebed 
- Zingen: Lied 906: 3 
- Vervolg gebed 
- Zingen: Lied 906: 4 
- Vervolg gebed 
- Zingen: Lied 906: 5 en 6 
- Schriftlezing: Lucas 1:26-38 (NBV) 
- Zingen: Lied 473 
- Verkondiging 
- Orgelspel 
- Zingen: Lied 906: 7 en 8 
- Geloofsbelijdenis uit Iona gezegd 
- Zingen: Lied 157a (staande) 

- Gebeden 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 442 (staande) 
- Wegzending en zegen 
 

  
 


