
 
Liturgie en nieuws, zondag 9 november, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. F.D. Meijnhardt (Leersum) 
Organist: André Jonkman Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Corisande Schaap  Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Wilma van Garderen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: 'Geroepen'  15: 1, 2 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 87: 1, 2, 3, 4 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria 
        'Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,  
        als in den beginne, nu en immer, 
        en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.'  
                                       (waarna allen gaan zitten) 
- Gebed 
- Woord van geloof: Filippenzen 4: 4-7 
- Zingen: Gezang 477: 1 
- Kinderen naar de nevendienst 
- De Bijbel open:  Matteüs 25 : 14-30   
- Preek: geroepen zijn 
- Zingen: Psalm 105: 1, 3 
- Afscheid van de aftredende ambtsdragers en pastoraal 
medewerkers 
  welkom aan de nieuwe pastoraal medewerkers 
- 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. 
- Zingen: Gezang 300:6 

 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer. 
 
- Bevestiging in het ambt van ouderling, diaken: 
Geeske Telgen-Swarts, diaken met als taak voorzitter van de 
Vluchtheuvel 
IJzebrand Werkman, ouderling 
 
- Zingen:  Iedereen zoekt U, jong of oud  (NLB, lied 837: 1, 2) 
  
Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd of recht, vertrouwd 
Meester, waar kom ik u tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht,  
dorstend naar liefde en zegen. 
 
Volgen wij, Heiland, niet uw spoor 
laten wij anderen bloeden, 
geven wij pijn en angsten door -  
neem ons dan onder uw hoede. 
Spreek uw genezend woord vol macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 
 
- In memoriam 
 
Hij zal voor u uitgaan om u de weg te wijzen, 



- Dankgebed, voorbeden en Onze Vader’ 
- Collecten    1e: Kerk  2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Gezang 297 (staande) 
- Zegen, waarna we zingen Gezang 456: 3 
- Orgelspel 
 
 
Liturgie voor de avonddienst 
Themadienst over de 1e ‘bede’ van het “Onze Vader” 

‘Uw Naam worde geheiligd’ 
 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 135: 1 en 10 
- Stil gebed, Votum en Groet,  

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Die trouw is tot in eeuwigheid 
en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. 

 
Genade zij u en vrede van God onze Vader 
en van onze Heer Jezus de Messias, amen. 

 
- Zingen: Gezang 249: 1 en 3 
- Gebed 
- Torahlezing: Exodus 3: 9 t/m 16 en Exodus 20: 7  
- Evangelielezing: Johannes 17: 6 en 7 
- Zingen: Psalm 103: 1, 2 en 5 
- Verkondiging: ‘Uw naam worde geheiligd’ (1e bede ‘Onze 
Vader’, Matt. 6: 9)      
- Zingen: Gezang 48: 1, 2 en 10 
- Geloofsbelijdenis gezongen 
- Dankzegging en voorbeden – stil gebed – gezamenlijk ‘Onze 
Vader’ 
- Collecten   1e: Kerk    2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Gezang 391: 1, 5 en 7 
- Zegen (verkorte vorm van St. Patrick’s zegen)  
waarna de gemeente 3x Amen zingt. 
 
De Heer zal u behoeden en bewaren, 
Hij zal met u zijn waar u ook gaat, 

Hij zal naast u zijn om u te beschermen, 
Hij zal onder u zijn om u op te vangen als u valt, 
Hij zal in u zijn om u met liefde en vreugde te vervullen. 
Zo zegene u God, vandaag en morgen en tot in eeuwigheid, 
amen. 
 
Nieuwsbrief 
* Er is weer een deurcollecte voor de jeugd 
* Thema in de avonddienst: 1e bede van het “Onze Vader” 
* Maandagavond vergadert de kerkenraad. 
* Dinsdagavond zijn de catechisaties: 18.30, 19.15 uur en om 
20.30 uur belijdeniscatechese.  
* Volgende week is er viering van het heilig avondmaal: ’s 
morgens lopend en ’s avonds aan tafel. 
* De diaconie vraagt volgende week zondag uw aandacht voor 
het plaatselijk diaconaat (de bekercollecte) en voor een KIA 
collecte ter bestrijding van sociaal isolement binnen 
Nederland. Kerk in Actie steunt verschillende projecten zoals het 
Burennetwerk Amsterdam, Het Vakantiebureau en 
SchuldHulpMaatjes.  
* Maandag 17 november is er een gemeenteavond. Thema is: 
het nieuwe Liedboek. Margret Spelt en ds. Wim Scheltens zullen 
er wat over vertellen en we zingen ook samen met de 
WelcomeSingers. Er is een ruimte voor een rondvraag. U bent 
allen welkom. Flyers liggen klaar in de hal om uit te delen! 

 


