
 
Liturgie en nieuws, zondag 24 januari 2016, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Gezamenlijke Jeugddienst 
Voorganger: ds. P.L.R. van der Spoel (Amersfoort) Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema 
Organist: Job André  Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Nicolette Schut Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst zingen: Lied 885 
- Stil gebed, votum en groet 
- Gloria: Lied 705  
- Gebed 
- Zingen: Lied 139b  
- Lezing van de Wet  
- Zingen: Psalm 19: 5 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- Lezen: Spreuken 19:21 
- Zingen: Psalm 121 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 835 
- De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
- Dankgebed en voorbeden 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Zingen: Lied 371 Onze Vader 
- Zegen 
- Zingen: Lied 415: 3 
- Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie voor de avonddienst (Jeugddienst) 
 
- Voor de dienst: Zegekroon (Opw. 764) 
-  Welkom 
-  Aanvangslied : God maakt vrij (Opw. 720) 
- Stil gebed en groet namens God 
- Gebed 
- Goede voornemens? (Uitleg ook bij de gebedenkaartjes die aan 
de boom mogen worden bevestigd.) 
- Rebecca zingt, begeleid door Gijs Huitink: “Mooi”, Marco 
Borsato 
- De Bijbel open: Psalm 1: 1-3 en Jeremia 17: 7,8 
- Zingen: How he loves us 
- Voeding  en  bescherming 
- Rebecca zingt: “Fields of gold”,Eva Cassidy 
- Groei en bloei en goede voornemens 
- Zingen: Ik zal er zijn (Opw. 770) 
- Collecten (tijdens de collecte zingt de huisband: “I won’t give 
up”, Jason Mraz) 
- Er kunnen ook nu nog gebedsintenties aan de boom worden 
gehangen 
- Dankgebed en tussen de gebedsintenties door: Oh Lord, hear 
my prayer 
- Slotlied: Gebed om zegen (Opw. 710) 
- Zegen 
- Zingen: “May you have”, Trinity 
 
 
 



 
Nieuwsbrief 
* Vanavond is de gez. jeugddienst in deze kerk. Het thema is 
‘Goede voornemens’. De huisband met Sieneke, Bas, Pim en 
Gijs zijn er en Rebecca zingt ook. Die boom op de poster… ja, 
daar gaan we ook mee aan de slag…; jongeren zijn vanmiddag 
vanaf 16.00 uur welkom bij de kerk voor o.a. een spel, wat 
voorbereidingen en een gez. maaltijd. We rekenen op jullie!	
* Maandagavond is weer de belijdeniscatechese om 19.45 uur in 
de pastorie.	
* Dinsdagavond verwachten wij weer alle catechisanten! Om 
18.30 uur 12 plus en om 19.15 uur 15 plus.  
* Donderdagavond is er van 20.30 -22 uur weer ontmoeting met 
getrouwde stellen uit de laatste zeven jaar. We zijn die avond te 
gast bij Arjan en Alies Hendriksen- van Manen, Veenendaal. Als 
je ook wilt komen, geef je dan even op bij de pastorie! Meerijden 
is mogelijk!	
* Op zaterdag 30 januari wordt er voor de derde keer een koffie 
ochtend  plus gehouden! Het is van 10.00 tot 12.00 uur in de 
koffiezaal van de kerk. Voor deze keer vragen we een bijdrage 
van 5 euro, omdat we samen met Tieneke Ouboter iets leuks 
gaan maken wat alles te maken heeft met Spreuken 3:3! Graag 
tot dan!	
* Volgende week is ‘s morgens de schoolkerkdienst over Ruth.	
* Volgende week is ‘s avonds de welkomdienst met de 
WelcomeSingers over ‘ont-moeten’.	
 
 
 

	
 

 
 


