
 
Liturgie en nieuws, zondag 22 december 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

Vierde Advent  
    
Morgendienst  Avonddienst m.m.v. Kavoca uit Kampen 
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. Willeke Meppelder  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Nu daagt het in het oosten, Lied 444 
- We bereiden ons in stilte voor op de dienst 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 24: 1, 3 
- Stil gebed, Votum en groet 
- De kaars wordt aangestoken door Amber Visser en Nina 
Dramani  
Het feest van Jezus komt er aan, 
‘k zie al vier kaarsjes brandend staan.  
- Zingen: Lied 461: 4 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Waar de mensen dwalen in het donker, Lied 286 
- Woord voor onderweg: Kolossenzen 1:13-14  
- Zingen: Wees Gij mijn toevlucht, Lied 263 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Lied over Micha:  https://www.youtube.com/watch?v=Nyqm-
imDFa8 
- Kinderen komen naar voren; aandacht voor het Adventsproject  
'God belooft de Vredekoning'; thema: God belooft vergeving; 
symbool: ketting 
- Zingen: Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht. 
 
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,  
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. 
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt. 
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn 

 
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, 
of het helder licht geeft, of ook bijna niet. 
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn. 
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn . 
 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
- De Bijbel open: Micha 7:1-7; 18-20  
- Zingen: Richt op uw macht, Lied 451 
- Verkondiging  “Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER”. 
- Zingen: God wijst mij een weg (Opwekking 429) 
 
God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil 
bekend. 
Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
Al moet ik door de wildernis Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
 
God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil 
bekend. 
Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 



- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
- Zingen: Projectlied refrein + 4de 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:  
Weet je dat God wil vergeven,  
dat Hij ook de ketting brak  
van de zonden in jouw leven:  
je bent vrij, zit niet meer vast. 3  
 
refrein:  
God belooft de Vredekoning  
aan zijn volk, aan Israël,  
heel de wereld wordt zijn woning,  
Micha heeft het ons verteld.  
 
- Afscheid en bevestiging van ambtsdragers 
- Zingen: Psalm 134: 1, 3 (staande) 
- Dankgebed, voorbeden en Onze Vader 
- Collecten 
- Slotlied: Verwacht de komst des Heren, Lied 439: 1, 4 
- Zegen, waarna zingen: Amen, amen, amen, Lied 415: 3 
- Orgelspel 
 

Nieuwsbrief 
* 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. 
* Vanavond zingt Kavóca in het Festival van Lezingen en 
Kerstliederen. 
*Op 24 december is de gezamenlijke Kerstnachtdienst in de 
Maranathakerk met de WelcomeSingers en ds. Scheltens; 
aanvang 22.00 uur met om 21.45 samenzang. 
* Op 25 december is er een kerstdienst met een ensemble van 
KNA en de WelcomeSingers; aanvang 10.00 uur.  
* 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. 
* Volgende week zondag hopen we de heilige doop te vieren van 
Florence Margret Bacon, dochter van Oliver Bacon en Geraldine 
Kiela uit Londen 
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