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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 8 november 2020 

 

 

 

Avonddienst ( welkomdienst ) aanvang : 19.00 uur 

Voorganger : Ds.H.Z.Scheltens-Ritzema ( Lunteren) 

Met de WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt 

Vleugel : Marget Spelt 

Dwarsfluitist : Jacqueline van de Steeg-Dwarshuis 

 

Collecten: 

1e Kerk 

2e Onderhoudsfonds
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Liturgie Welkomdienst 

Voor de dienst: Samen in de naam van Jezus 
 
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 
   omdat Hij erover waakt, 
   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! 
 
 
- Welkom en mededelingen 
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Mededelingen: 
 De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet van de 

gemeente Marloes Veldhuizen-Robbertsen 
 Per direct kunnen berichten voor de beamer, Contact en de Nieuwsbrief 

gestuurd worden aan: redactiecontact@gklunteren.nl , voor de beamer 
voor donderdag 18:00 uur 

 Woensdag 28 oktober j.l. zijn The Followers ( catechisatie nieuwe stijl) 
van start gegaan. 
Voor iedereen van 13 tot 21 jaar iedere woensdag van 19:00 tot 20:15 
uur, begeleiders Betty Diender, Jaco van Riessen en Sita Abma. 
Leuke gespreksonderwerpen, veel eigen inbreng en ook activiteiten. 
Kom eens kijken...je bent van harte welkom! 

 De beroepingscommissie roept de gemeente op om namen in te dienen 
van mogelijke predikanten voor onze gemeente die voldoen aan de 
profielschets (zie ‘Contac’t van oktober). De namen graag mailen 
naar ton@vvuren.nl. U kunt de namen ook persoonlijk doorgeven 
aan één van de leden van de beroepingscommissie: Jan Bouwsema, Alide 
Bouwsema, Jan Hassink, Ab Welgraven, Sieneke Kraai, Johan Kraai, 
Marjolijn Agterberg en Ton van Vuren.  
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- Lied:  Ik zal er zijn (Sela)  
https://www.youtube.com/watch?v=ZgtpTdy4PcA 
  
- Dankgebed en Onze Vader 
- Muzikaal intermezzo : Menuet van G.F. Händel (1685-1759) 
vleugel en dwarsfluit 

- Aankondiging collecten bij de uitgang of thuis overmaken 
- Slotlied: Lied 939 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht 
 
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht, 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 
U werd een mens, U daalde neer, 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer, 
die ons van elke vloek bevrijdt. 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis, 
want door Uw bloed, Uw levenskracht, 
komen wij vrij voor God te staan. 
 
Van eerste kreet tot laatste zucht, 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
- Zegen  
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- Aanvangslied: Psalm 100 
 
1  Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 
 
2  Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt." 
 
3  Treedt statig binnen door de poort, 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Heft hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 
4  Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
- Stil gebed, aanvangswoord en groet 
 
- In de Heer vind ik heel mijn sterkte  
 
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt,  
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x) 
 
In the Lord I'll be ever thankful, 
in the Lord, I will rejoice 
look to God, do not be afraid.  
Lift up your voices, the Lord is near. (2x) 
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Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht, 
Christus, meine Zuversicht,  
auf Dich vertrau ich und fürcht mich nicht. (2x) 
 
Dalam Tuhan ku dapat kuatan.  
Dalam Tuhan senang. 
Dalam Tuhan kebebasan  
Pada Mu ku jakin, tak takut. (2x) 
 
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt, op U  
vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x) 
 
- Inleiding op het thema ‘Een boog in de wolken als teken van trouw’ 
 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Lied 426 God to enfold you, God zal je hoeden 
 
God to enfold you, Christ to uphold you, 
Spirit to keep you in heaven’s sight; 
so may God grace you, heal and embrace you, 
lead you through darkness into the light. 
 
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 
 
 
- De Bijbel open: Genesis 9: 8 -17 
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- Lied ‘Heer, U bent mijn leven 
 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
en met God de Vader en verenigd met uw volk. 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst: 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer, 
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in uw vergeving leef ik nu. 
 
Vader van het leven, ik geloof in U, 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Godsrijk. 
 
- Muzikaal intermezzo: Andante van G.F. Händel (1685-1759) 
vleugel en dwarsfluit, door Margret Spelt en Jacqueline van de Steeg 
 
 
- Overdenking: Een boog in de wolken als teken van trouw 
 


