
 
Liturgie en nieuws, zondag 30 april 2017, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. F.D. Meijnhardt (Leersum) Voorganger: ds. M. Tahitu (Lunteren) 
Organist: Johan Hulshof Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Joyce van Leeuwen Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Willeke Meppelder  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Het lied voor aanvang van de dienst: ‘Vrede voor jou’ 
(melodie: ‘Komt nu met zang’, Liedboek: Gezang 865) 
 
1. Vrede voor jou, hierheen gekomen,    

zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 
die ons weer leven doet. 

 
2. God van de mens, God van ons allen, 

die naar zijn beeld ons heeft gemaakt: 
donker en blank, manlijk en vrouwelijk,  
ieder op eigen wijs geaard, 
Hij heet je welkom, jij mag er zijn,  
wij, samen voor de Heer 
hier zingend tot zijn eer! 
 

- Woord van welkom en drempelgebed 
Vg.:  O God, zie naar ons om  

en wees ons genadig, 
 opdat wij kind aan huis zijn bij U 
 en in uw liefde wonen. Amen. 
Stilte en groetwisseling (staande) 
Vg.:  De Heer zij met u. 
Gm: Ook met u zij de Heer. 

 
- Bemoediging (staande) 
Vg.: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gm: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Vg.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Gm: en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. 
 
- Intochtslied (staande): Psalm 111: 1 en 2 
- Kyriëgebed met 3x gezongen Kyrië van lied 301k. 
telkens na het: ‘Zo roepen wij tot U…’, 
Voorganger zingt I en allen: II 
 
- Zingen: Glorialied:  868: 1, 2 en 5 
- Samenvatting van de wet 
- 1e Lezing uit het evangelie:  Lucas 16: 27 – 31 
- Zingen: Lied: 782: 1 en 3  
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst     
- 2e Lezing uit het evangelie: Lucas 24: 13 – 35 
- Zingen: Lied 255 
- Verkondiging  ‘Ongezien aanwezig’ 
- Zingen: Lied 659: 1, 4, 5 en 6 
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
- Gebeden - stil gebed – samen gebeden ‘Onze Vader’  
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Zingen: Slotlied: 418: 1, 2 en 3 (staande) 
- Zegen, waarna de gemeente 3x ‘amen’ zingt 
 
 
 



Liturgie voor de avonddienst 
 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 65: 1 en 2 
- Stil gebed, Votum en Groet 
- Zingen: Lied 413: 1,2 en 3 

 

- Gebed 
- Schriftlezing: Lucas 24: 28 - 35 
- Zingen: Lied 255: 1 en 4 
- Verkondiging: “Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de 
dag is reeds gedaald” 
- Zingen: Lied 249: 1,2 en 3 
- Geloofsbelijdenis (gesproken) 
- Zingen: Lied 898: 1 
- Dankzegging en voorbeden 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Zingen: Slotlied 245: 1 en 2 (staande) 
- Zegenbede 
 
Nieuwsbrief 
* Donderdag is er een herdenkingsbijeenkomst i.v.m. 4 mei in de 
Maranathakerk. Aanvang: 18.45 uur 
* Zondag 7 mei hopen we de heilige doop te vieren van Emily 
Steunenberg, Barneveldseweg 1c 
* Op maandag 22 mei is er een gemeentevergadering. Dan zal 
vanuit de kerkenraad gereageerd worden op de gesprekken o.a. 
op de wijkavonden: Hoe we kerk kunnen zijn met 4 generaties 

 

 
 


