
 
Liturgie en nieuws, zondag 15 juni 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema Voorganger: ds. R.G. van der Zwan (Amersfoort) 
Organist: Sipke de Boer Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Liseon Vermeule en Alexandra v.d. Kuur Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Rik van Harn  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst  
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: 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! 
 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 87 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Klein Gloria: “Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot 
eeuwigheid, Amen". 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Gezang 443 
- Woord voor onderweg: Psalm 36 
- Zingen: Psalm 36: 2, 3 
- Gebed om het licht van de Heilige Geest 
- Zingen: Gezang 242: 2, 3 
- Kinderen komen naar voren; ontvangen berichten van de 
Pinkstergroet via de Pinksterballonnen worden bekend gemaakt. 
 
-  In canon zingen wij lied Taizé: Gloria, gloria, in excelsis  Deo, 
Gloria, gloria, Halleluja, hallelujah 
 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Galaten 5: 13-26 
- Zingen: Gezang 254 
- Verkondiging 
- Zingen: Gezang 251 
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader gezamenlijk 
- Collecten 1e: Kerk  2e: Onderhoudsfonds 



 - Slotlied: Gezang 255 
- Zegen, waarna wij zingen: gezang 456 (geheel) 
- Orgelspel 
 
Liturgie voor de avonddienst 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 67: 1 en 2 
- Stil gebed, Votum en Groet, Zingen: Psalm 67: 3 
- Gebed 
- Schriftlezing: Psalm 117 
- Zingen: EL 31 (‘Laudate omnes gentes’) 
 
Laudate omnes gentes  
Laudate Dominum.  
Laudate omnes gentes  
Laudate Dominum. 
 
Verblijdt u alle volken,  
verblijdt u in de Heer.  
Verblijdt u alle volken  
en looft God altijd weer.  
 
Bring huld’ oan God jim folken,  
loovj’ allegear de Hear.  
Bring huld’ oan God jim folken,  
syn namme kear op kear.  
 
Sing praises, all you peoples,  
sing praises to the Lord,  
Sing praises, all you peoples,  
sing praises to the Lord.  
 
Lobsingt, ihr Völker alle,  
lobsingt und preist den Herrn.  
Lobsingt, ihr Völker alle,  
lobsingt und preist den Herrn  
 
Lodate il Signore, tutte le genti,  
lodate il Signore, tutte le genti.  
Lodate il Signore, tutte le genti,  
lodate il Signore, tutte le genti.  

Laudate omnes gentes  
Laudate Dominum.  
Laudate omnes gentes  
Laudate Dominum 
 
- Schriftlezing: Mattheüs 5:13-16 en 28:16-20 
- Zingen: Gezang 16 
- Schriftlezing: Romeinen 15:4-13 
- Zingen: Psalm 117 
- Verkondiging 
- Zingen: Psalm 72: 6 en 7 
- Geloofsbelijdenis 
- Zingen: Ev.Liedb. 218: 1 en 2 (‘Samen in de naam van Jezus’) 
(Zie openingslied van de morgendienst) 
 
- Dankzegging en voorbeden 
- Collecten 1e: Kerk  2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Ev.Liedb. 30 (‘Looft de HERE, alle gij volken’) 
(Psalm 117 (canon)) 
 Looft de HERE, alle gij volken, 
 prijst Hem, alle gij natiën, 
 want zijn goedertierenheid is machtig over ons 
 en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid. 
 Halleluja, halleluja, 
 Halleluja, halleluja, 
 Halleluja, halleluja, 
 Halleluja, halleluja. 
 
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 
 
Nieuwsbrief 
* Op 19 juni aanstaande  gaat de steigerbouwer van start met 
het aanbrengen van  het steigerwerk  rondom de toren en 
aansluitend kan dan met de renovatie van de toren begonnen 
worden. 

 


