
 
Liturgie en nieuws, zondag 18 augustus 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Gezamenlijke dienst in de Maranathakerk 
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema Voorganger: ds. L.J. van Lingen (Beusichem) 
Organist: Johan Hulshof Organist:  
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 8 o.l.v. Joyce van Leeuwen Collecten: 1e: Kerk 

   2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Dit is een morgen als ooit de eerste, Lied 216 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 139: 1 en 14 (staande) 
- Stil gebed, votum en groet 
- Zingen: Lied 195, waarna we gaan zitten 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Woord voor onderweg: Kolossenzen 1: 9- 14 
- Zingen: Abba Vader (Opwekking 136). 
 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen 
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d’ uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 
 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Met de kinderen vooraf aan kindernevendienst: 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. 
 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Jeremia 23: 23-29 
- Zingen: Psalm 82: 1 en 3 
- De Bijbel open: Lucas 12: 49- 56 
- Zingen: Geef aan de wereld vrede, Lied 1012 
- Verkondiging 
- Zingen: Groot is uw trouw, o Heer, Lied 885 
- Kinderen komen terug uit kindernevendienst 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied:Ga met God en Hij zal met je zijn, Lied 416 (staande) 
- Zegen, met gesproken ‘amen’, waarna we zingen: Heer, ik prijs 
uw naam, Lied 889 
- Orgelspel 
 
 



Liturgie voor de avonddienst 
 
- Welkom en mededelingen 
- Zingen: Psalm 19:,1, 2 De hemel roemt de Heer 
- Stil gebed, bemoediging en groet 
- Zingen: Psalm 104: 6, 7 En in het duister klinkt een hese 
schreeuw 
- Gebed 
- Schriftlezing(en): Jona 3 en 4 
- Zingen: Lied 8a: 4, 5, 6 Geen sterrenhemel houdt hem klein 
- Verkondiging: ‘En al die dieren…’ 
- Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel 
- Zingen: Lied 984: 1, 2, 3 Gezegend die de wereld schept 
- Geloofsbelijdenis 
- Zingen: Lied 984: 4, 5, 6 Gezegend die de wereld schept 
- Gebeden 
- Collecten 
- Slotlied: 146c: 4, 7 Hij is’t die hemelen zeeën en aarde 
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 
 

Nieuwsbrief 
* De Vluchtheuvel organiseert op dinsdag 20 augustus in de 
Mulderschuur een inloopochtend van 10-12 uur. Jaap Bonhof is 
taxateur en u kunt klein ‘antiek’ meenemen en hij zal vertellen of 
het kunst of kitsch is. 
 

 
 
  
 


