
 
Liturgie en nieuws, zondag 24 augustus 2014 Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens- Ritzema Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Sipke de Boer Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Jan Daniël Schreuder Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Wilma van Garderen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst : oefenen lied 836 NLB (tekst 463 Liedboek; 
andere melodie) 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 25: 4 en 6 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: 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: Lied 836 NLB: 1, 2, 4 en 5 (tekst  gezang 463 met 
andere melodie) 
- Woorden van de profeet Micha: Micha 6:8 en Micha 7: 18-20 
- Gebed om de werking van de Heilige Geest 
- Zingen: Jezus is de goede herder. 
 
Jezus is de goede herder, Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, brengt je veilig naar de stal. 
 
Als je ’s avonds niet kunt slapen, 
als je bang in ’t donker bent. 
Denk dan eens aan al die schaapjes 
die de Heer bij name kent. 
 
Jezus is de goede herder, Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, brengt je veilig naar de stal. 
 

 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede herder. 
Hij vergeet  zijn schaapjes niet. 
 
Jezus is de goede herder, Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, brengt je veilig naar de stal. 
 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Matteüs 16: 21-27 
- Zingen: U komt de lof toe (Lied 339a, Zingen en bidden in huis 
en kerk)  
 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,  
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.   
 
- Verkondiging 
- Zingen: Gezang 442 
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten  1e: Kerk  2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Psalm 68: 7, 12 (staande) 
- Zegen 
- Zingen: Gezang 456: 3 
- Orgelspel 
 
 



Liturgie voor de avonddienst 
 
- Orgelspel 
- Woord van welkom. 
- Intochtslied: Psalm 33: 2, 8 (staande). 
- Stil gebed, Votum en Groet.  
- Zingen: Psalm 33: 7, waarna we gaan zitten. 
- Gebed. 
- De Bijbel open: Lucas 10: 38-42. 
- Zingen: Gezang 446. 
- Preek: ‘het ene te midden van al het andere’ 
- Zingen: Gezang 429. 
- Dankgebed 
- Lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis (staande) 
- Zingen: Gezang 430: 1, 4, 6  
- Collecten 1e: Kerk  2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Psalm 150 (staande) 
- Zegen, (waarna we 3 x 'amen' zingen) 
- Orgelspel 
 
Nieuwsbrief 
 
* Volgende week zondagavond is er welkomdienst met het 
thema: ‘Schik moake... vrogger en noe’. De WelcomeSingers zijn 
er ook weer. 
 
* Op zaterdag 6 september hopen Liseon Vermeule en Ariën 
Noorlander, Hulweg 43, in het huwelijk te treden. De kerkelijke 
bevestiging is dan in een dienst in deze kerk, aanvang: 12.00 
uur. Voorganger is ds. Ria Scheltens-Ritzema 
 
* Op zaterdag 6 september hopen Willeke Sauer en Arjen 
Meppelder, Juliana van Stolberglaan 65, Ede, in het huwelijk te 
treden. De kerkelijke bevestiging is dan in een dienst in deze 
kerk, aanvang: 14.30 uur. Voorganger is ds. Wim Scheltens. 

 

 
  
 


