
 
Liturgie en nieuws, zondag 12 oktober 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Gezamenlijke ZWO dienst in Maranathakerk 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. M. Tahitu 
Organist: Margret Spelt Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Sylvia van Hunnik Collecten: 1e: ZWO 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Corisande Schaap  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst:  
- Woord van welkom. 
- Intochtslied: Psalm 105, 1,4 (staande). 
- 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.'  
                                       (waarna allen gaan zitten). 
- Gebed van inkeer 
- Zingen: Gezang 434: 1 
- Woord van geloof: Hebreeën 4: 14-16 
- Zingen: Gezang 476: 4, 5 
- Gebed bij de opening van de bijbel 
- Zingen: Kijk eens om je heen (Alles wordt Nieuw, II,28) 
 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.  
Geef elkaar een hand, je bent niet alleen.  
Want wij moeten samen delen,  
samen zingen, samen spelen.  
Ook al zijn wij nog maar klein:  
samen spelen is pas fijn. 
 
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, 
wij zijn in de wereld niet alleen. 
God kent ieder kind bij name, 
 

 
zeg maar ja en zeg maar amen. 
Ook al zijn we nog maar klein, 
God wil onze Vader zijn. 
 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst.  
- De Bijbel open: Genesis 27: 41 - 28:22  
- 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: Daar gaat hij… 
- Zingen: Gezang 16 
- Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug en komen naar 
voren. 
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
- Collecten met filmpje ZWO 
- Slotlied: Psalm 150: 1, 2 (staande) 
- Zegen, waarna wij zingen Gezang 456: 3 (staande). 
- Orgelspel 
 



Nieuwsbrief 
* Aan de deur is weer een collecte voor de jeugd. 
* Groentenzaad met uw groeten naar Roemenië. 
Fijn dat alle enveloppen voor de broeders en zusters in 
Szentmarton een Lunterse afzender hebben gekregen. Na de 
dienst kunt u de enveloppen weer inleveren; 
volgende week zondag is de laatste mogelijkheid. 
* Vanavond is er een gez. ZWO-dienst in de Maranathakerk met 
ds. Tahitu en het koor Adajib. Het thema is: “ Hier ben ik”, zend 
mij….” 
* Woensdag, 15 oktober is er weer een Seniorenmiddag om 
14.30 uur. Zaal is open vanaf 14.00 uur. De heer B.C. Scheffers 
houdt een lezing/anekdote over kerken en merkwaardigheden 
over/van predikanten. Wij rekenen op uw komst. Het 
Seniorenteam. 
* Woensdagavond om 20.00 uur is er een avond met informatie 
vanuit de studiereis van januari jl. in het kader van de 
permanente educatie. U ben hartelijk welkom in de grote zaal. 
* Donderdag is de gesprekskring vanaf 20.30 uur over Genesis 
1-3. 

 

 
  
 


