
 
Liturgie en nieuws, zondag 20 juli, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. Mozes Tahitu Voorganger: ds. Mozes Tahitu 
Organist: André Jonkman Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marieke Buijnink Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Wilma van Garderen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Lied voor aanvang van de dienst: Gezang 457 : 1, 2, 3, 4 
- Welkom 
- Intochtslied:  Psalm 66 : 1, 3, 7 
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria. “Ere zij de Vader en 
de Zoon… 
- Gebed van verootmoediging 
- Zingen: Psalm 51 : 1 
-Woord van genadeverkondiging 
- Zingen: Gezang 231 : 2 
- Lezing van de wet (uit oude of nieuwe testament).: Mattheüs 22 
: 37 - 40 
- Zingen: Gezang 477 : 1  , (i.p.v gebed om de werking van de 
Heilige Geest) 
- Eerste schriftlezing uit: Genesis 2 : 1-7 
- Zingen: Give me oil in my lamp 
 
Give me oil in my lamp keep me burning 
Give me oil in my lamp, I pray, 
Give my oil in my lamp, keep me burning, 
Keep me burning 'till the end of day. 
 
Sing hosanna, sing hosanna, 
Sing hosanna to the King of kings! 
Sing hosanna, sing hosanna, 
Sing hosanna to the King! 
 
 

 
Give me peace in my heart, keep me resting, 
Give me peace in my heart, I pray. 
Give me peace in my heart, keep me resting, 
Keep me resting 'till the end of day.  
 
Sing hosanna, sing hosanna, 
Sing hosanna to the King of kings! 
Sing hosanna, sing hosanna, 
Sing hosanna to the King! 
 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
- Tweede schriftlezing uit: Lukas 13 : 10 - 17 
- Zingen: Gezang 294 : 1 
- Verkondiging. Thema : “Hooray!,Hooray!, It’s Holi-Holiday” (in 
het kader van Sabbat) 
- Zingen: Gezang 294 : 5 
- De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
- In memoriam  (staande) 
- Zingen: Gezang 479:1 en 4 
1.	  Aan	  U	  behoort,	  o	  Heer	  der	  heren,	  
de	  aarde	  met	  haar	  wel	  en	  wee,	  
de	  steile	  bergen,	  koele	  meren,	  
het	  vaste	  land,	  de	  onzeekre	  zee.	  
Van	  U	  getuigen	  dag	  en	  nacht.	  
Gij	  hebt	  ze	  heerlijk	  voortgebracht.	  
	  	  
	  
	  



Liturgie voor de avonddienst 
 
- Welkom 
- Intochtslied:  Psalm 84 : 1 
- Stil gebed, Votum en Groet, Zingen: Klein Gloria 
- Gebed 
- Schriftlezing uit: Jesaja  40 : 12 - 25 / Matheüs 13 : 24 - 30 
- Zingen:  Gezang 64 : 1, 6 
- Verkondiging. Thema: Laat beide samengroeien tot de oogst..” 
- Zingen: Gezang 282 : 1, 2, 3 
- Geloofsbelijdenis (gesproken ) 
- Zingen: Gezang 44 : 1, 3 
- Dankzegging en voorbeden 
- Collecten  1e: Diaconie  2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied:  Gezang 392 : 1, 5 
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 

4.	  Laat	  dan	  mijn	  hart	  U	  toebehoren	  
en	  laat	  mij	  door	  de	  wereld	  gaan	  
met	  open	  ogen,	  open	  oren	  
om	  al	  uw	  tekens	  te	  verstaan.	  
Dan	  is	  het	  aardse	  leven	  goed,	  
omdat	  de	  hemel	  mij	  begroet.  
- Dankzegging, voorbeden en  gezamenlijk gebeden “Onze 
Vader” 
- Collecten  1e: Diaconie  2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied:  Gezang 293 : 1, 3 
-Zegen, waarna de gemeente  zingt  3x Amen. 
 

 
 
  
 


