
 
Liturgie en nieuws, zondag 4 augustus 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Gezamenlijke dienst in de Maranathakerk 
Voorganger: ds. P.J. Moet (Velp) Voorganger: prop. J. Bassie 
m.m.v.: ds. I. Eldering (Velp) Organist:  
Organist: Job André   
Kindernvendienst:  Collecten: 1e: Diaconie 
groep 1 t/m 8 o.l.v.:  Martine van Beek  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Zingen voor aanvang van de dienst: Lied 117D   
(de organist speelt de melodie een keer voor)  
1e keer NL: Loof God in alle talen, loof God, die eeuwig leeft. 
                   Loof God in alle talen, loof Hem, die eeuwig leeft. 
2e keer Latijn (zie Liedboek 117d) 
3e keer Hongaars: Dicsérjétek az Istent, dicsérjétek mindig. 
                              Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek mindig.   
 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 42, als volgt: 
Vers 1 in het Nederlands 
Vers 5 in het Hongaars (Nederlandse en Hongaarse tekst 
projecteren) 
Vers 7 in het Nederlands 
 
5. Sebessége árvizednek, És a nagy zúgó habok 
Én rajtam összeütköznek, Mégis hozzád óhajtok; 
Mert úgy megtartasz nappal, Hogy éjjel vígassággal 
Dícséreteket éneklek Néked, erős őrízőmnek  
 
- Stil gebed, Votum en Groet 
- Zingen: Lied 906, als volgt: 
Vers 1 in het Nederlands 
Vers 3 in het Hongaars (Nederlandse en Hongaarse tekst 
projecteren) 
Vers 6 in het Nederlands 
 

 
3. Itt van Isten köztünk, jertek Öt imádni, hódolattal elé állni. 
Itt van közepében, minden csendre térve, Ö elötte hulljon térdre. 
Az, aki hirdeti s hallja itt az Igét: Adja néki szivét!   
 
- Gebed van verootmoediging 
- Woord van genadeverkondiging 
- Zingen als glorialied Lied 103e  
(de organist speelt de melodie een keer voor) 
  
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. (2x) 

 
Prijs de Heer mijn ziel,  en prijs zijn heil’ge naam 
Prijs de Heer mijn ziel die mij het leven geeft. (1x) 
 
(Betekenis in het Hongaars: Dicsérjétek az Urat, én lelkem, aki 
vezet engem az életre) 
 
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
- Schriftlezing uit Lucas 12, 13-21 voorgelezen in het Nederlands 
en in het Hongaars 
- Zingen: Lied 718 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 310 (berijming van de 10 geboden) 
- De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
- Creaties van de jongerenuitwisseling die in de hal ten toon zijn 
gesteld. Toelichting door een van de deelnemers. 
- Dankzegging, voorbeden: beantwoord na “zo bidden wij” door  



 
Nieuwsbrief 

het zingen van Lied 367E  

- stil gebed, gezamenlijk uitspreken van het “Onze Vader” in 
het Engels 

 
Our Father in heaven,  
hallowed be your name, 
your kingdom come, 
your will be done,  
on earth as in heaven. 
Give us today our daily bread. 
Forgive us our sins  
as we forgive those who sin against us. 
Save us from the time of trial  
and deliver us from evil. 
For the kingdom, the power, 
and the glory are yours now and for ever. 
Amen. 

 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 416  Ga met God en Hij zal met je zijn 
- Zegen, waarna de gemeente zingt: Lied 425 Vervuld van uw 
zegen 
- Orgelspel 
 

 

* De Vluchtheuvel organiseert op dinsdag 6 augustus in de 
Mulderschuur een inloopochtend van 10-12 uur. Eric Mulder, 
conservator van Natura Docet Wonderryck Twente vertelt over 
de geschiedenis van Oost Nederland. 

 

 
  
 


