
 
Liturgie en nieuws, zondag 29 december 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Job André Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Willemijn Doornbos Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Marjolijn van de Haar  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Ik mag hier aan uw kribbe staan, Lied 475 
- We bereiden ons in stilte voor op de dienst 
- Welkom en mededelingen 
- Intochtslied: Psalm 100 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria (Lied 195), waarna we 
gaan zitten 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Wij staan aan een kribbe, Lied 503  
- Inleiding op de doop, doopgebed. 
- Vraag aan de gemeente (staande)  
- Doopvragen aan doopouders Oliver Bacon en Geraldine Kiela: 
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 dochter, van wie jullie 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? 
- Zingen: Lord of all hopefulness, Lord of all joy 
 
1. Lord of all hopefulness, Lord of all joy, 
 whose trust, ever childlike, no cares could destroy: 

 
Be there at our waking, and give us, we pray, 
 your bliss in our hearts, Lord, at the break of the day. 
 
2. Lord of all eagerness, Lord of all faith, 
 whose strong hands were skilled at the plane and the lathe: 
 Be there at our labors, and give us, we pray, 
 your strength in our hearts, Lord, at the noon of the day. 
 
3. Lord of all kindliness, Lord of all grace, 
 your hands swift to welcome, your arms to embrace: 
 Be there at our homing, and give us, we pray, 
 your love in our hearts, Lord, at the eve of the day. 
 
4. Lord of all gentleness, Lord of all calm, 
 whose voice is contentment, whose presence is balm: 
 Be there at our sleeping, and give us, we pray, 
 your peace in our hearts, Lord, at the end of the day. 
 
- Bediening van de heilige Doop aan Florence Margaret Bacon 
- Zingen: Lied bij de doop, uit: ‘Geroepen om te zingen’, lied 79: 
1, 2 (staande) 
 
- Aandacht voor het project van de kindernevendienst; thema: 
God vraagt vertrouwen  
- Het symbool wordt opgehangen: de ICHTUS-vis  
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
- De Bijbel open: Lucas 2: 33 – 40. 
- Zingen: Psalm  103: 5 



 - Verkondiging: Eer aan God 
- Zingen: In de nacht gekomen, Lied 505 
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
- Zingen: Projectlied refrein + couplet + refrein (melodie: “Jezus is 
de goede herder”) 
 
refrein:  
God gaf nu de Vredekoning  
aan zijn volk, aan Israël,  
heel de wereld wordt zijn woning,  
Micha had het ons verteld.  
 
couplet:  
Simeon omarmt de Koning,  
nu is Hij nog kwetsbaar klein,  
Wereldredder zal Hij heten,  
ICHTHUS-vis voor groot en klein.  
 
refrein:  
God gaf nu de Vredekoning  
aan zijn volk, aan Israël,  
heel de wereld wordt zijn woning,  
Micha had het ons verteld 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds  
- Slotlied: Hoor, de engelen zingen de eer, Lied 481 
- Zegen, waarna: Lied 415: 3 
 
 

. Liturgie voor de avonddienst 
 
- Orgelspel 
- Welkom 
- Zingen: Psalm 89: 8, 12 (staande) 
- Stil gebed, beginwoord en groet 
- Gebed 
- De Bijbel open: Lucas 2: 22-35 
- Zingen: Psalm  87 
- Thema lezing: HC zondag 21 
- Zingen: De ware kerk des Heren, Lied 968: 1, 2, 3 
- Verkondiging: Een levend lidmaat zijn en eeuwig blijven  
- Zingen: In ‘t woeden aller tijden, Lied 968: 4, 5  
- Dankgebed en voorbede 
- Geloofsbelijdenis, lied 340b (staande) 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn, Lied 973: 1, 2, 7, 8, 
9, 10 (staande) 
- Zegen met daarna zingen: ‘amen, amen, amen’. 
- Orgelspel 
 
 
Nieuwsbrief 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 
ophalen voor de zegen. 
* Dinsdagavond, Oudejaarsavond, begint de dienst om 19.30 uur 
* Op Nieuwjaarsmorgen is er een gez. dienst in deze kerk, 
aanvang: 10.30 uur 
* Volgende week zondagmorgen is er na de morgendienst een 
nieuwjaarsbegroeting 

-   
  
 


