
 
Liturgie en nieuws, zondag 22 oktober 2017, Gereformeerde Kerk PKN)Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. F.D. Meijnhardt (Leersum) Voorganger: drs. M. Boon (Barneveld) 
Organist: Henk Hopman Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Joyce van Leeuwen Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst: ‘Vrede voor jou’ 
(melodie: ‘Komt nu met zang’, Liedboek: Gezang 865) 
 
1. Vrede voor jou, hierheen gekomen,    

zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 
die ons weer leven doet. 

 
2. God van de mens, God van ons allen, 

die naar zijn beeld ons heeft gemaakt: 
donker en blank, manlijk en vrouwelijk,  
ieder op eigen wijs geaard, 
Hij heet je welkom, jij mag er zijn,  
wij, samen voor de Heer 
hier zingend tot zijn eer! 
 

- Woord van welkom en drempelgebed 
Vg.:  O God, zie naar ons om 

en wees ons genadig, 
 opdat wij kind aan huis zijn bij U 
 en in uw liefde wonen. Amen. 
- Stilte en groetwisseling (staande) 
Vg.:  De Heer zij met u. 
Gm: Ook met u zij de Heer. 

 
- Bemoediging (staande) 
Vg.: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gm: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Vg.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Gm: en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. 
 
- Intochtslied (staande): Psalm 139: 1 en 2 
- Kyriëgebed 
Vg: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen  
      voor de nood van deze wereld  
      en vervolgens zijn Naam prijzen  
      want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 
- Gebed, 3x onderbroken door het gezongen Kyrië van  Gezang  
301 a 
- Zingen: Het Gloria: Gezang 305 
- Lezing Eerste Testament: Genesis 29: 5 – 12  
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- Evangelielezing: Johannes 4: 5 – 30  
- Zingen: Lied 804 
- Verkondiging: ‘Gezien, dwars door alle vooroordelen heen’ 
- Lied: 653: 1, 3, 4 en 7 
- De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
- Gebeden, stil gebed en onze Vader’ (gezamenlijk gebeden)  
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Zingen: Slotlied 659: 1, 4, 5 en 6 (staande) 
- Zegen (met 3x gezongen ‘amen’) 
 



Liturgie voor de avonddienst 
 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 62: 1 en 4 
- Stil gebed 
- Votum en Groet 
- Zingen: Lied 276  
- Gebed 
- Schriftlezingen uit: Marcus 6: 32-44 en Marcus 8: 1-10 
- Zingen: 383: 1, 2 en 3 
- Overweging 
 -Zingen: Lied 419  
- Gezongen geloofsbelijdenis: Lied 612  
- Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze 
Vader 
-Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: 425  
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 
 
 
 
Nieuwsbrief 
* De diaconiecollecte deze zondag is bestemd voor Meet Inn dat 
een gastvrije plek wil bieden voor eenzamen en voor hen die zich 
in een isolement bevinden. 

 

* De kindercatechese voor het avondmaal is dinsdagmiddag 24 
oktober van 15.45 – 16.30 uur. 
* Op dinsdagavond 24 oktober begint de catechese voor 12 – 16 
jarigen van 19.00 – 19.45 uur.  
* Op dinsdagavond 24 oktober begint de catechese voor 17 
jarigen en ouder van 20.00 – 20.45 uur. 
* Op woensdagavond 25 oktober is er een groep van 12 – 16 
jarigen van 19.00 – 19.45 uur. 
* De toerustingsfolder is te vinden in de hal.  

 

 

 


