
 
Liturgie en nieuws, zondag 6 november 2016, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Job André Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Annemarie van Voorst Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Marjolijn van der Haar  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Lied 910 ‘Soms groet een licht van vreugde’ 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 139: 1, 2 (staande) 
- Stil gebed, votum en groet 
- Zingen: Lied 195 (klein Gloria)  
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Lied 213: 1, 4, 5  
- Woord voor onderweg: Zacharia 8: 16 en 17 
- Zingen:  Lied 834  
- Gebed om de werking van de Heilige Geest 
- Zingen: ”Lees je Bijbel, bid elke dag …”, waarna de nevendienst 
begint 
- De Bijbel open: Jeremia 14: 7-10,19-22 
- Zingen: Psalm 79: 3, 5 
- De Bijbel open: Lucas 18: 9-14 
- Zingen: Lied 990: 1, 2, 4   
- Verkondiging: Over levenshouding gesproken 
- Zingen: Psalm 86: 2, 4 
- In memoriam 
- Zingen: Lied 416: 1, 3 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader. 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lichtstad met uw paarlen poorten (staande) 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten,  
wond’re stad zo hoog gebouwd,  

 
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar zijn 
liefdesstem,  
daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem 
 
Heilig oord vol licht en glorie,  
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit.  Refrein 
 
Wat een vreugde zal dat wezen  
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten, 
in het nieuw Jeruzalem. Refrein 
 
- Zegen, waarna we zingen: Lied 415: 3.  
 
 



Nieuwsbrief 
* Vanavond is er een welkomdienst met als thema ‘Delen in het 
verbond’. De WelcomeSingers zijn er ook, u bent hartelijk 
welkom. 
* Aan de deur is een collecte voor de jeugd. 
* Volgende week hopen we het Heilig Avondmaal te vieren: ‘s 
morgens in een lopende viering en ’s avonds aan tafel. 
* Donderdag lezen we weer in het boek Habakuk, 20.30 uur. 
* De gemeenteavond is gepland op maandagavond 28 
november. Dr. Peter Blokhuis uit Ede zal ons wat vertellen over 
de waarde van geloof en religie als basis voor een hoopvol en 
optimistisch gestemd leven. 
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