
 
Liturgie en nieuws, zondag 24 juni 2018, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger:  W.J.W. Scheltens Voorganger: W.J.W. Scheltens 
Organist: Henk Hopman Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst: Groep 1: Marjolijn Agterberg 

Groep 2: Willemijn Doornbos 
  

Collecten: 1.Kerk; 2. Onderhoudsfonds       
Liturgie voor de morgendienst 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Grote God, wij loven U, Lied 413 
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm 146: 3,4,5 (staande)  
- Stil gebed, Votum en Groet 
- Zingen: Klein Gloria, Lied 195 (waarna we gaan zitten) 
- Gebed  
- Woord van geloof: Filippenzen 2: 5-11 
- Zingen: Samen in de naam van Jezus (Ev. liedboek, 218) 

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! 

- Gebed om de Heilige Geest 
- Zingen: Maak ons geloof zo vol en schoon, Lied 670: 6,7  
- Inleiding op de kindernevendienst: 
https://www.youtube.com/watch?v=y7tO0yL8NF0 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Johannes 9: 1-14 
- Zingen: Hij die de blinden weer liet zien, Lied 534 
- Verkondiging: Onderweg  
- Zingen: Psalm 27: 1,2,7 
- Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug 
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
- Collecten 
- Slotlied: Vervuld van uw zegen, Lied 425 
- Zegen, waarna wij zingen Lied 415: 3 (staande). 
- Orgelspel 
 
 
Nieuwsbrief 
− Vanavond is het welkomdienst met als thema ‘Ga met God en Hij zal 

met je zijn’; de WelcomeSingers zijn er ook.  
− Zondag 1 juli is er vanaf 16.30 uur BBQ voor alle jongeren! Bij de kerk. 

Afsluiting soos, catechisatie, welkom aan overstappers en alle jongeren. 
Geef even door aan Joanne van de Vendel of in de pastorie dat je komt! 

− Daarna begint om 19.00 uur de gezamenlijke jeugddienst met thema 
‘Op adem komen’. Medewerking door de band Message uit 
Zwartebroek.  

  

 
 


