
 
Liturgie en nieuws, zondag 14 september 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens-Ritzema Voorganger: ds. M. Boon uit Barneveld 
Organist: Margret Spelt Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Sylvia van Hunnik  Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst  Liturgie voor de avonddienst  
- Orgelspel 
- Voor de dienst : Geroepen 163 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 105: 1 en 2 (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  
  nieuwe melodie) 
- Woord voor onderweg: Hebreeën 11: 1-3, 8-16 
- Zingen: Gezang 3: 1 en 3 
- Gebed om de werking van de Heilige Geest 
- Zingen: Lees je Bijbel bid elke dag, dat je groeien mag 

Lees je bijbel,  
bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Genesis 23: 1-20 
- Zingen: Psalm 25:6 
- Verkondiging 
- Zingen: Gezang 434: 1,2 en 5 
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten 
- Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn, Lied 416 NLB 

- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 121: en 4 
- Stil gebed, Votum en Groet, Zingen: gezang 434: 1, 2 en 3 
- Gebed 
- Schriftlezing uit: Marcus 6: 6b - 1 
- Zingen: gezang 323: 1 en 7 - ‘God is tegenwoordig’ 
- Verkondiging 
- Zingen: Gezang 400: 1 en 9  
- Geloofsbelijdenis (gesproken door de voorganger) 
- Zingen: gezang 481: 1 en 2 
- Dankzegging en voorbeden 
- Collecten 
- Slotlied: gezang 481: 3 en 4 
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 
 
 
 
Nieuwsbrief 
- Op donderdag 18 september 2014 hopen in het huwelijk te 

treden Tanya van der Ploeg en Sander van Dinter (tijdelijk 
adres Hermelijnlaan31). De feestelijkheden vinden plaats in 
Wageningen, waarbij Tanya en Sander een zegen over hun 
huwelijk ontvangen door ds. Ria Scheltens-Ritzema. 

- Volgende week zondag is het startzondag met medewerking 
vanuit de kindernevendienst en een muziekgroep van 
jongeren uit onze gemeente. Na afloop is er een wandeling 
en daarna een lunch. Om de lunch mogelijk te maken kunt u 
intekenen op de lijst op het buffet van de keuken. 



  (staande). 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn Naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

- Zegen 
- Zingen: Gezang 456: 3 
- Orgelspel. 

- De diaconiecollecte van volgende week zondag is bestemd 
voor de Voedselbank in Ede. Het aantal mensen dat 
afhankelijk is van de Voedselbank groeit nog steeds. 
Daarmee nemen de kosten evenredig toe. De Voedselbank is 
volledig afhankelijk van giften. De diaconie beveelt de 
collecte dan ook van harte bij u aan! 

- Op 17 september is er een informatie-avond over de 
Jongerenuitwisseling 2015 Lunteren-Roemenië-Polen. 
Aanvang 20.00 uur. De uitwisseling is voor jongeren tussen 
de 16 en 20 jaar en is van 10 juli tot 4 augustus 2015. 
Informatie en aanmelding bij: 
o   Rock Solid foundation for international youth work 
(organisator), Chris van Maanen (Chris@chrisvanmaanen.nl ) 
o   Roemenië Commissie: Ina van de Vendel 
(mvendel@wxs.nl)  

- “Groeten met groentenzaad”. Wilt u ook een groet sturen aan 
een familie/persoon in onze Roemeense zustergemeente? 
Vandaag en de volgende twee zondagen kunt u na de 
morgendienst enveloppen in ontvangst nemen. 

 


