
 
Liturgie en nieuws, zondag 9 augustus 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

 
 
    

Morgendienst    

Voorganger: dhr. H. Brouwer (Rouveen)   
Organist: Margret Spelt   
Collecten: 1e Diacoie, 2e Onderhoudsfonds   

    

    
    
Orde van Dienst 

- Orgelspel voor de dienst 
- Lied voor aanvang van de dienst:   Wees mijn verlangen  
https://youtu.be/N7oFzog6vcA 
- Korte stilte tot ouderling van dienst opstaat   
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 87: 1, 3 en 4 (zingen met ons  hart o.l.v. het 
orgel) 
- Stil gebed, Votum en Groet 
- Zingen Klein Gloria.  Lied 195  NLB 
(dat zingen we ook met ons hart o.l.v. het orgel) 
- Gebed van verootmoediging 
- Zingen  Als inleiding op ons gebed luisteren wij naar  
   Elb 175: 1 en 2 Stilte over alle landen 
https://youtu.be/3Sl-c2Svo1E  F 
- Woorden ten Leven 
- Zingen/Luisteren naar Psalm 119: 53 en 86  
https://youtu.be/-F9dU-_z_TM     
- Gebed bij de opening van de Bijbel  
- Schriftlezing: Filipenzen 3:1 en 17- 4:1 
- Zingen: Lied 825: 1 en 4  De wereld is van Hem vervuld 
- Het Kindermoment  
- Zingen met ons hart o.l.v. het orgel Psalm 98: 1 en 4  
- Verkondiging  
- Meditatief orgelspel 
- Zingen: Wij luisteren via YouTube naar het lied “Woon in mijn 
dromen” https://youtu.be/GJBVjvCAt6Q   

 

- Dankzegging en voorbeden  
- Slotlied Gezang 291: 1 en 2  (dat zingen we ook met ons hart 
o.l.v.. het orgel) 
- Zegen  
- Orgelspel  

 

 

Nieuwsbrief 
- We proberen met maximaal ca. 76 kerkgangers de 
kerkdiensten weer te houden. Vooralsnog is er tot september 
geen avonddienst. De zondagse dienst is mee te beleven via 
www.kerkdienstgemist.nl. 
 - Wie financieel in de knel komt door de coronacrisis kan zich 
wenden tot de diakenen.  
- Nu velen via Kerkdienst gemist de diensten meebeleven kunt u 
met de collecte meedoen via een bankoverschrijving of via de 
Givt-collecteapp. U kunt ook uw gave overmaken naar 
NL54RABO 0337 5123 29 (Kerk) en NL30RABO 0337 5573 81 
(Diaconie). De banknummers staan ook in Contact. Bij voorbaat 
hartelijk dank.  
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