
 
Liturgie en nieuws, zondag 9 oktober 2016, Gereformeerde Kerk (PKN)Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst ZWO dienst 
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema Voorganger: ds. R. van Riezen (De Glind) 
Organist: Sipke de Boer Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v.  Collecten: 1e: ZWO 
groep 6 t/m 8 o.l.v.   2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst: oefenen 339a 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 111: 1, 2 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Klein Gloria (= Lied 195) 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Lied 836: 1, 4, 6 
- Woord voor onderweg: Micha 6:8 
- Zingen: Psalm 111: 6 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Lied met de kinderen: Lied 218 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Psalm 113 
- Zingen: Psalm 113: 1, 2 
- De Bijbel open: Lucas 17: 11-19 
- Zingen: Lied 339a 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 315: 1,2 
- Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
- Collecten (een filmpje wordt vertoond over het ZWO-werk op 
Sumatra) 1e. ZWO, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Samen in de naam van Jezus  (Ev. liedboek, 218, 
staande) 
 
 

 
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. 
   Samen zingen en getuigen, 
   samen leven tot Zijn eer. 
 
2. Heel de wereld moet het weten 
   dat God niet veranderd is. 
   En Zijn liefde als een lichtstraal 
   doordringt in de duisternis. 
   't Werk van God is niet te keren 
   omdat Hij erover waakt, 
   en de Geest doorbreekt de grenzen 
   die door mensen zijn gemaakt. 
 
3. Prijst de Heer, de weg is open 
   naar de Vader, naar elkaar. 
   Jezus Christus, Triomfator, 
   mijn Verlosser, Middelaar. 
   Vader, met geheven handen 
   breng ik U mijn dank en eer. 
   't Is de Geest die mij doet zeggen: 
   Jezus Christus is de Heer! 
 
- Zegen, waarna we zingen: Lied 415: 3 
- Orgelspel 



Nieuwsbrief 
* Woensdag 12 oktober is er weer een Seniorenmiddag. 
Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. De heer Butink uit 
Wilnis vertelt over het Sinterklaasfeest door de eeuwen heen. 
Allen van harte welkom! 
* Donderdag is in de Maranathakerk een gezamenlijke 
kerkenraadsvergadering van de drie gemeenten PKN in 
Lunteren. Omdat 500 jaar geleden de reformatie begon, zal ds. 
Scheltens het thema  ‘Twee geloofssporen van twee 
Reformatoren’ inleiden. Aanvang: 20 uur; deze avond staat ook 
open voor geïnteresseerde leden van onze drie gemeenten. 
* Volgende week zondagavond is er een welkomdienst met als 
thema ‘Verblijdt u in de Heer’. Het gospelkoor Rejoice uit 
Veenendaal zingt o.l.v. Jan Broekhuis. U bent hartelijk welkom. 
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