
 
Liturgie en nieuws, zondag 6 augustus 2017, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Gezamenlijke dienst in Geref. Kerk 
Voorganger: ds. J.L. Brevet (Lochem) Voorganger: De heer R. Fluit 
Organist: Job André Organist: Johan Hulshof 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen Collecten: 1e: Diaconie 

   2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Zingen voor aanvang van de dienst: Lied 900 – 2 keer (de 
organist speelt de melodie een keer voor)  
 (Nederlandse betekenis: Laat niets je verontrusten. Wie zich aan 
God vasthoudt komt niets tekort. God alleen is genoeg) 
(Hongaarse betekenis: Ne félj,ne aggódj, ne sírj ne bánkodj: Ha 
tiéd Isten, tiéd már minden) 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 42,  als volgt: Vers 1 zingen in het 
Nederlands 
Vers 5 voordragen in het Hongaars, de Nederlandse tekst van 
vers 5 met de beamer projecteren  
 
Tekst uit het Hongaarse psalmboek 
Sebessége árvizednek, És a nagy zúgó habok 
Én rajtam összeütköznek, Mégis hozzád óhajtok; 
Mert úgy megtartasz nappal, Hogy éjjel vígassággal 
Dícséreteket éneklek Néked, erős őrízőmnek  
 
Vers 7, zingen in het Nederlands 
 
- Stil gebed, Votum en Groet,  
- Zingen: Lied 62 B (de organist speelt de melodie een keer voor) 
(Betekenis in het Nederlands: Mijn ziel vindt rust en vrede bij God 
alleen, mijn heil komt van Hem) 
(Betekenis in het Hongaars: A lelkem csak az Úrnál csendesül el, 
az Úrban béke vár) 
- Gebed van verootmoediging 

 
- Zingen: Lied 103e eerste twee regels (3 keer) (de organist 
speelt de melodie een keer voor) 
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 
 
(Betekenis in het Nederlands: Prijs de Heer mijn ziel, die mij het 
leven geeft) 
(Betekenis in het Hongaars: Dicsérjétek az Urat, én lelkem, hogy 
nekem az élet) 
(Betekenis in het Lets: Kungam pateicos par visu, ko Vinsdod) 
- Woord van genadeverkondiging 
- Lezing van de wet, versie Max Arab 
- Zingen: Lied 310 
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
- Eerste schriftlezing uit: Genesis 12: 1 t/m 9 
- Zingen: Lied 805 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- Tweede schriftlezing uit: Hebreeën 11: 1 t/m 10  
- Zingen: Lied 803, 1, 3, 4 en 6 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 799, 1, 2, 4 en 5 
- De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
- Creaties van de jongerenuitwisseling die in de hal ten toon zijn 
gesteld 
- Dankzegging, voorbeden en  gezamenlijk uitspreken van het 
“Onze Vader” in het Engels.  
Our Father in heaven,  
hallowed be your name, 
your kingdom come, 



your will be done,  
on earth as in heaven. 
Give us today our daily bread. 
Forgive us our sins  
as we forgive those who sin against us. 
Save us from the time of trial  
and deliver us from evil. 
For the kingdom, the power, and the glory are yours  
now and for ever.  
Amen. 
 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 416 
- Zegen, waarna de gemeente zingt: Lied 425 
 
Liturgie voor de avonddienst 
 
Welkom 
Intochtslied: Psalm 84: 1, 4 en 6 
Stil gebed, Votum en Groet, Zingen: Lied 195 ( Klein Gloria) 
Gebed 
Schriftlezing uit: Jesaja 62: 6-7 en 10-12 
Zingen: Psalm 119: 17 en 18 
Schriftlezing uit: Mattheüs 10: 16 - 33 
Zingen: Lied 981: 1, 2 en 4 
Verkondiging 
Zingen: 713: 1, 3 en 5 
Geloofsbelijdenis gezongen, Zingen: Lied 340b 
Dankzegging en voorbeden 
Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
Slotlied: Lied 675 
Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt. 
 
 

Nieuwsbrief 
* De diaconie collecte deze zondag is bestemd voor de diaconale 
zorg en ondersteuning voor onze broeders en zusters in 
Roemenië.  
* Vanmiddag is er geen rolstoel duwen bij “De Werelt”. Er zijn 
daar te weinig gasten.  
 

 
  
 


