
 
Liturgie en nieuws, zondag 8 juli 2018, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Job André 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. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 

 

- Voor de dienst: zingen: Lied 968: 1, 2, 5 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 32:  2, 8 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Lied 195  
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Woord van bemoediging: Jesaja 40: 25 t/m 31 
- Zingen: Lied 146 C : 1, 4 en 7 
- Woord voor onderweg: Matteüs 6: 12 t/m 14, 24 t/m 28 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan: 
- Zingen: Een wijs man, Evangelische Liedbundel 430 
 
1. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots, 
   een wijs man bouwde zijn huis op de rots,   
   een wijs man bouwde zijn huis op de rots  
   en de regen stroomde neer    
   en de regen stroomde neer en de vloed kwam op, 
   en de regen stroomde neer en de vloed kwam op,  
   en de regen stroomde neer en de vloed kwam op 
   en het huis op de rots stond vast.    
 
2. Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand,    
    een dwaas man bouwde zijn huis op het zand, 
    een dwaas man bouwde zijn huis op het zand   
    en de regen stroomde neer   
    en de regen stroomde neer en de vloed kwam op,  

    en de regen stroomde neer en de vloed kwam op,    
    en de regen stroomde neer en de vloed kwam op   
    en het huis stortte in met een plof.    
 
3. Dus bouw je huis op Jezus, de Rots,    
    dus bouw je huis op Jezus, de Rots,   
    dus bouw je huis op Jezus, de Rots  
    en de zegen daalt dan neer   
    en de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op,   
    en de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op,    
    en de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op. 
    Bouw je levenshuis op Hem.  
 
- Kinderen gaan naar kindernevendienst 
- De Bijbel open: Efeziërs 1: 15 t/m 23 
- Zingen: Lied 313: 1, 2 
- Verkondiging: Rijke schat 
- Zingen: Led 313:4 
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
- Zingen: Bouw Uw koninkrijk  (Opwekking 796). 
 
Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 



Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 
 
Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 
 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons.  
 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Slotlied: Geprezen zij God, Lied 150 A (staande) 
- Zegen 
- Zingen: Zegen ons,  Algoede , Lied 415: 3 
 

Liturgie voor de avonddienst 
 
- Orgelspel 
- Aanvangslied: Psalm 65: 1, 2(staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Psalm 65: 3 
- Gebed 
- Zingen: Lied 858 
- De Bijbel open: Romeinen 8: 26-39 
- Zingen: Lied 313: 3, 4, 5 
- Verkondiging: De Geest en ons gebed 
- Zingen: Psalm 107: 1, 4 
- Dankgebed en voorbeden. zingend: Lied 340b (staande) 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds    
- Slotlied: Lied 412: 1, 2, 3 (staande) 
- Zegen, waarna 3 x amen wordt gezongen 
- Orgelspel 
 
Nieuwsbrief 
* Aan de deur is weer een collecte voor de jeugd. 
* Opella start met hospicezorg in de Honskamp, vermoedelijk 
begin september. Voor deze hospicezorg zijn, naast de 
professionele ziekenzorg, ook vrijwilligers nodig: al 21 mensen 
willen meedoen. Voor het sluitend maken van een rooster zijn er 
nog enkele vrijwilligers nodig zijn. Hierbij een dringende oproep 
om u aan te melden! 

  
 


