
 
Liturgie en nieuws, zondag 5 januari 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
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. Willemijn Doornbos Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
- Voor de dienst zingen: Wat de toekomst brengen moge, Lied 
913 
- We bereiden ons in stilte voor op deze dienst  
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm  25: 2, 6, 7 (staande)   
- Stil gebed, votum en groet en Klein Gloria, Lied 195 (waarna we 
gaan zitten) 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Loof God, gij christenen, maak Hem groot, Lied 474 
- Woord voor onderweg: Exodus 20: 1-17 
- Zingen: God heeft het eerste woord, Lied 513 
- Gebed bij de opening van de Bijbel 
- Zingen:  Jezus is de goede herder. 
 
Jezus is de goede herder,  
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
Als je ’s avonds niet kunt slapen, 
als je bang in ’t donker bent. 
Denk dan eens aan al die schaapjes 
die de Heer bij name kent. 
 
Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
omdat Hij erover waakt, 

En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede herder. 
Hij vergeet  zijn schaapjes niet.  
 
Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
- Kinderen gaan naar de nevendienst 
- De Bijbel open: Johannes 1: 25-51 
- Zingen: In den beginne was het woord, Lied 488 
- Verkondiging: Elkaar meenemen naar Jezus 
- Zingen: Samen in de naam van Jezus  (Ev. liedboek, 218) 
 
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 



   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! 
 
- Kinderen komen terug uit de nevendienst 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader  
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds  
- Slotlied: Komt ons in diepe nacht ter ore, Lied 489: 1, 2 
(staande) 
- Zegen, waarna we zingen: Amen, amen, amen, lied 415: 3  
- Orgelspel 
- Na de dienst is de Nieuwjaarsbegroeting. 
 
 
 

Liturgie voor de avonddienst 
- Orgelspel 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 27: 1, 2 (staande). 
- Stil gebed, votum en groet 
- Gebed 
- De Bijbel open: Matteüs 7: 13-21 
- Zingen: Psalm 1: 1 
- Verkondiging: Vruchten van dankbaarheid 
- Zingen: Wat zijn de goede vruchten, Lied 841 
- Dankgebed en voorbeden 
- Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b (staande) 
- Collecte: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Aan U behoort, o Heer der heren, Lied 978 (staande). 
- Zegen, waarna we zingen: ‘Amen, amen, amen’ 
- Orgelspel  
 
 
Nieuwsbrief 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de 
crèche ophalen voor de zegen.  
* De catechese is weer op dinsdag 14 januari en op 
woensdag 15 januari.  
* Voor de kring ‘Een goed verhaal over Exodus’ op 
donderdag 30 januari, 6, 13 en 20 februari zijn er artikelen 
van prof. Eep Talstra in CW. Geeft u zich even op, dan krijgt u 
die artikelen voor 31 januari. 
 
 

 
 


