
 
Liturgie en nieuws, zondag 2 juni 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema Voorganger: ds. H. Poot (Oosternieland) 
Organist: Johan Hulshof Organist: Henk Hopman 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marjolijn Agterberg Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Marjolijn van de Haar  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
- Orgelspel  
- Voor de dienst: De dag gaat open voor het woord des Heren, 
Lied 217 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm  95: 1, 3 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria (Lied 195), waarna we 
gaan zitten 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Woord van genade en belofte: Matteüs 28: 16-20 
- Zingen Samen in de naam van Jezus  (Opwekking 167) 
 
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! 
 
- Woord voor onderweg: Leviticus 19:1-4, 9-18 
- Zingen: Psalm 119: 34, 40 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Zingen met de kinderen:  Lees je Bijbel, bid elke dag. 
 
Lees je bijbel,  
bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Psalm 97 
- Zingen: Psalm 97: 1, 6 
- De Bijbel open: Johannes 14: 15-21 en 15: 18-27 
- Zingen: Heilige Geest, Lied 688 
- Verkondiging 
- Zingen: Geest van hierboven, Lied 675 
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 



- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Alle volken, looft de Here, Gezang 464 (Liedboek 
1973) 
- Zegen 
- Zingen: Vervuld van uw zegen, Lied 425 
- Orgelspel 
 
Liturgie voor de avonddienst 
 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 138: 1, 2 en 3 
- Stil gebed, Votum en Groet 
- Zingen: Lied 885 
- Gebed 
- Schriftlezing uit: Filippenzen 2:1-11 
- Zingen: Lied 868: 2 en 5 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 663 
- Geloofsbelijdenis  
- Zingen: Psalm 117 
- Dankzegging en voorbeden 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 871 
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt. 
 

Nieuwsbrief 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de 
crèche ophalen voor de zegen.  
* Diaconiecollecte: Het vakantiebureau.nl, nauw verbonden 
met de PKN, organiseert vakanties voor met name senioren 
van 75+ die door eenzaamheid, ziekte of een beperking een 
vakantie hard nodig hebben. 
* Woensdag 5 juni (in Contact staat abusievelijk 3 juni) is de 
laatste Seniorenmiddag van dit seizoen. Deze wordt afgesloten 
met een spelletjesmiddag gevolgd door een 
pannenkoekenmaaltijd. Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30. 
Allen van harte welkom! 
* Wie mee wil zingen op Pinkstermorgen met de 
WelcomeSingers - oefenen is op zaterdag 8 juni in de kerk 
van 17.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 20.15 uur. 
Brood meenemen - en wil je om 18 uur een kop soep, bericht 
het aan Hannie van Grootheest. 
* Volgende week op Pinksteren is er een openluchtdienst, 
aanvang: 10.30 uur op het terrein van de fam. Pater, hoek 
Engweg/Molenweg, te Lunteren; het thema is; “De Heilige 
Geest maakt de tongen los”. (Bij slecht weer in de kerk, de 
kerkklok van onze kerk luidt dan extra lang, ook aanvang; 
10.30 uur.) 
* Volgende week is de Pinkstercollecte bestemd voor de 
gevolgen van de cycloon Idai in grote delen van 
Mozambique, Malawi en Zimbabwe, waarvoor de diaconie al 
meteen een bijdrage heeft gedaan aan Kerk in Actie 
 

 
  
 


