
 
Liturgie en nieuws, zondag 25 augustus 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. M. Tahitu (Lunteren) 
Organist: Betty Diender 

 
Organist: Johan Hulshof 

Panfluit:  
Kindernevendienst: 

Dorothee Prins   

groep 1 t/m 8 o.l.v. Marjolijn Agterberg Collecten: 1e: Kerk 
   2e: Onderhoudsfonds     

Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: De dag gaat open voor het woord des Heren, 
Lied 217 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangspsalm: Psalm 25: 1, 2, 3 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Klein Gloria, Lied 195 (waarna allen gaan zitten) 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Loof de koning, heel mij wezen, Lied 103C  
- Zingen: Loof de Here mijn ziel, Opwekking 65 
 
Loof de Here, mijn ziel (2x) 
en alles wat in mijn is 
zijn heilige naam. 
 
- Woord voor onderweg: Leviticus 19: 1-4, 9-18 
- Zingen: Psalm 119: 28 
- Gebed om de leiding van de Heilige Geest  
- Zingen: Machtig God Sterke Rots (Opwekking 277) 
 
Machtig God, sterke Rots,  
U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
 
Refrein:  
Hem zij de glorie, 

 
Stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
- https://www.youtube.com/watch?v=Wfk1eJGUCJ0 
 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
- De Bijbel open: Exodus 16:1-31 
- Zingen: Psalm 115: 15, 16 
- Verkondiging: Hoe lang blijven jullie nog weigeren? 
- Meditatieve muziek 
- Zingen: Geprezen zij de Heer Opwekking 44 
 
Geprezen zij de Heer, 
die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost  
en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
 
 
 
Liturgie voor de avonddienst 
 



want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op zich nam. 
 
Verdreven is de schaduw van de nacht. 
En wie Hem aanvaarden wil wordt eens veilig thuis gebracht. 
Voor Hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht. Refrein 1x 
 
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. Refrein 2x 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds  
- Slotlied: Vrede van God (Opwekking 602; staande) 
 
De vrede van God, de vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
In Jezus' naam geef ik jou: 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
Heilige geest, de heilige geest, 
De Heilige geest zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
- Zegen, waarna: Lied 415: 3 
- Orgelspel 
 
 

- Welkom 
- Intochtslied: 886 : ned,engels 
- Stil gebed,                               
- Votum, Groet 
- Zingen: Lied 885 : 1, 2 
-  Schriftlezing: Lukas 13 : 22 - 30 
- Verkondiging                              
- Zingen: Lied 391 : 1, 2, 4 
- Geloofsbelijdenis (gesproken) 
- Zingen: Psalm 66 : 1,2 
- Dankzegging en voorbede          
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: 249 : 1, 2, 3 
- Zegenbede, waarna de gemeente 3 x amen zingt 
 
 
Nieuwsbrief 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 
ophalen voor de zegen.  
* Volgende week is er ’s avonds een welkomdienst met 
WelcomeSingers en het thema leunt een beetje aan tegen het 
motto van de Oud Lunterse Dag. Dat motto is: "Mit veul franje, 
kleurt ons daarp oranje".  Ons thema voor de welkomdienst is: 
"Na de franje: welkom in de straat van Oranje. 

  
 


