
 
Liturgie en nieuws, zondag 14 juni 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

 
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens-Ritzema Voorganger: ds. M. Tahitu 
Organist: Job André Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Liseon Noorlander Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alexandra v/d Kuur  2e: Onderhoudsfonds 

Deurcollecte: Jeugdwerk     
Liturgie voor de morgendienst.  
- Orgelspel 
- Voor de dienst: NLB 303 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 146: 1, 3, 4 
- Stil gebed, Votum en groet en Klein Gloria. 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Als een hert dat verlangt naar water (Opwekking 281) 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
  
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

- Woord voor onderweg: Psalm 121 
- Zingen: NLB 221  
- Gebed om de werking van de Heilige Geest 
- Met de kinderen: Jezus is de goede herder. 

Jezus is de goede herder,  
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
Als je ’s avonds niet kunt slapen, 
als je bang in ’t donker bent. 
Denk dan eens aan al die schaapjes 

Liturgie voor de avonddienst  
- Welkom                                         
- Intochtlied : Psalm/NLB 84 : 1,2 
- Stilgebed,Votum en Groet         
- Zingen: NLB 906 : 1,2,4 
- Gebed 
- Schriftlezing uit: Exodus 20 : 8 – 11 /  Lukas 13 : 10 - 17 
- Zingen: NLB 886 : Engels 
- Verkondiging. 
  Thema: “Gedenk de Sabbath, opdat gij die heiligt” 
- Zingen: NLB 885 : 1,2 
- Gesproken Geloofsbelijdenis                
- Zingen: NLB 675 : 1 
- Dankzegging en Voorbeden  
- Collecten/Offerande 
- Slotlied: NLB 416 : 1,2,3,4 
- Zegen, waarna de gemeente zingt ‘amen, amen, amen’. 
 
Nieuwsbrief 
Volgende week zondag 21 juni worden er minimaal 16 
rolstoelduwers uit onze kerk bij "De Werelt" verwacht.  
Wie helpt er mee? Vul a.u.b. naam en telefoonnummer in op de 
lijst in de hal of geef je op bij Janny van Essen. 



die de Heer bij name kent. 
 
Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede herder. 
Hij vergeet  zijn schaapjes niet.  
 
Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 

- De kindernevendienst begint. 
- De Bijbel open: Handelingen 3 : 1- 26 
- Zingen: NLB 765 (Gez. 64) 
- Verkondiging 
- Zingen: NLB 868: 1,2 en 5 (Gez. 434) 
- kinderen komen terug uit kindernevendienst 
- In memoriam 
- Zingen: NLB 23b: 1,2 (Gez. 14) 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten 
- Slotlied NLB 723 (Gez. 305) 
- Zegen (met gesproken amen)  
- Zegen, waarna wij zingen 'geroepen' 245 Vrede zij u. 
 
 
 
 


