
 
Liturgie en nieuws, zondag 8 december 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

Tweede Advent  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Sipke de Boer Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Sylvia van Hunnik Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Wieteke Keijzer  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst mmv Sieneke Kraai (en 
familie Kraai) en Bas van Maanen.  
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Kom, laat ons opgaan, Lied 1016 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Thuis - sela  (zingen met de band) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- De tweede kaars wordt aangestoken door Lauren en Benthe 
van Grootheest 
“Het licht van Jezus straalt zijn spoor, 
twee vlammen geven vrede door.” 
- Zingen: Lied 461: 2  
- Zingen: Psalm 139 - Psalmproject  (zingen met de band)   
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Ik stel mijn vertrouwen, lied 188 (Evangelische 
liedbundel)  
- Inleiding op de doop 
- Zingen: Gods zegen voor jou  (zingen met de 
band) 
- Vraag aan de gemeente (staande)  
- Doopvragen aan doopouders:  Tanya en Sander van Dinter, 
 Johan en Sieneke Kraai, Leontine en Bas Oosterloo, 
 Jos en Michelle van Veldhuizen en Alex en Joanne van de 
Vendel 
 
1.Geloven jullie, dat de waarheid van God, die ons gegeven is in 
de Bijbel, in de Apostolische Geloofsbelijdenis beleden wordt  en 
in de kerk de bron van verkondiging is, ons volle vertrouwen 
verdient en ons brengt bij de God van ons leven? 

 
2. Belijden jullie, dat onze kinderen, hoewel ze delen in het 
onvolkomene van de wereld, opgenomen zijn in het heil van 
Christus en daarom gedoopt worden? 
3. Beloven jullie deze zonen en dochters, van wie jullie 
respectievelijk de vader en moeder zijn, naar jullie vermogen te 
onderwijzen en te doen onderwijzen in de waarheid van God en 
hen een voorbeeld van christelijke levenswandel te geven? 
 
- Luister lied: Ik zal er voor je zijn – Reni en Elisa Krijgsman 
- Bediening van de heilige Doop aan Skye Caitlin Yfke Elise Mary 
van Dinter, Bowie Mina Kraai, Noah Willem Oosterloo, Bowe 
Jonah van Veldhuizen en Lucas Manuel van de Vendel. 
 
- Zingen: Lied bij de doop, uit: ‘Geroepen om te zingen’, lied 79: 
1, 2 (staande) 
- Diep diep diep als de zee 
https://www.youtube.com/watch?v=cHGcd1lJEOg 
- Sylvia van Hunnik vertelt over het Adventsproject  'God belooft 
de Vredekoning' 
- Het symbool wordt opgehangen: de weegschaal 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
- De Bijbel open:  Micha 4: 1-8, Lucas 1: 31-33 
- Zingen:  Psalm  98: 1, 4 
- Verkondiging 
- Zingen: Psalm 122: 1, 2 
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
- Zingen: Projectlied refrein + 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: 
Zie, de vrede zal gaan komen, 
oorlogen voorgoed voorbij, 
zwaarden weg, van ploegen dromen, 
duif van vrede, maak ons blij. 
 
refrein: 
God belooft de Vredekoning 
aan zijn volk, aan Israël, 
heel de wereld wordt zijn woning, 
Micha heeft het ons verteld. 
 
- Zingen: Jezus overwinnaar - opwekking 832 (zingen met de 
band) 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds, met fotopresentatie 
van de dopelingen op de beamer met muzikale ondersteuning 
- Slotlied: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen, Lied 442: 1 
- Zegen, waarna: Lied 415: 3 
- Orgelspel  
 
Nieuwsbrief 
* Aan de deur is weer een collecte voor de jeugd. 
* 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.  
* Volgende week zondagavond is er een welkomdienst met als 
thema: een liefdevol verhaal. 
* 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 
 
- Stilte, welkom door ouderling van dienst 
- Aanvangslied: Lied 283: 1, 2 en 4 
- Groet en bemoediging 
- Psalmgebed: Psalm 85 
- Zingen: Psalm 85: 1 
- Lezen: Psalm 85 vers 5 t/m 9 
- Zingen: Psalm 85: 3 en 4 
- Dienst van het Woord 
- Gebed 
- Schriftlezing: Jesaja 35: 1-10 
- Zingen: Lied 444: 1 en 2 
- Schriftlezing: Mattheüs 11: 2-10 
- Zingen: Lied 444: 3, 4 en 5 
- Verkondiging 
- Meditatief orgelspel 
- Zingen: Lied 435: 1, 2 en 3 
- Dienst van gebeden 
- Geloofsbelijdenis 
- Zingen: Lied 435: 4 
- Gebeden: Lied 426 - Onze Vader - Lied 426 - Avondgebed - 
Lied 426 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Heenzending en zegen 
- Zingen: Lied 439: 1 en 2 
- Zegen 

 


