
 
Liturgie en nieuws, zondag 21 juni 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

 
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. A. Gilles uit Bennekom  Voorganger: ds. G. Labots uit Renswoude  
Organist: Margret Spelt Organist: André Jonkman 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Corisande Schaap, Sylvia van Hunnik Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst.  
- Lied voor aanvang van de dienst: LB 216 
- Welkom. 
- Intochtslied: LB 136: 1, 2, 3, 4, 12 en 13 
- Votum en Groet, Klein Gloria. 
- Verootmoediging  Psalm 32 (vertaling Bijbel in Gewone Taal) 

Voorganger: 
U hebt mij vergeven, Heer, 
u denkt niet meer aan mijn fouten. 
Daarom ben ik gelukkig. 
2 Ik kan eerlijk tegen u zijn, 
u kijkt niet meer naar mijn schuld. 
Daarom ben ik gelukkig. 
 
3 Eerst zweeg ik over mijn fouten. 
Ik werd ziek, ik huilde de hele dag. 
4 Dag en nacht voelde ik uw woede, Heer. 
Ik verloor al mijn kracht, 
ik kon niet meer verder. 
 
Gemeente: 
5 Toen vertelde ik u over mijn fouten, 
ik zweeg niet langer over mijn schuld. 
Ik zei eerlijk wat niet goed was, 
en u hebt me alles vergeven. 

- Stilgebed 
- Zingen: LB 32: 2 
- Genadeverkondiging  Psalm 32 (BGT) 

Voorganger: 
6 Mensen die u trouw zijn, 

Liturgie voor de avonddienst  
- Woord van welkom  
- Intochtslied:  Psalm 149 : 1 en 3  
- Stil gebed  -  Votum en groet  
- Zingen:  Klein Gloria  
- Gebed om de opening van het Woord  
- 1e Schriftlezing:  Deuteronomium 18 : 15 - 22  
- Zingen:  Lied 317 : 1,2,3  
- 2e Schriftlezing:  Marcus 1 : 21 - 28 
- Zingen:  Lied 339a  
- Preek  
- Zingen:  Lied 315 : 1,2,3  
- Zingen van de Apostolische geloofsbelijdenis   
- Dankzegging  -  voorbeden  -  Onze Vader  
- Inzameling van de gaven  
- Slotlied:  Lied 313 : 1,3,4  
- Zending en zegen, waarna de gemeente 3 x Amen zingt . 

 
 

Nieuwsbrief 
- Vanmiddag om 15.00 uur wordt er weer een groep mensen 

van onze kerk verwacht bij "De Werelt" voor het 
rolstoelduwen. Wie helpt er mee? Geef je op bij Janny van 
Essen of zet je naam op de lijst in de hal. alvast bedankt. 

- Zondag 28 juni is de gezamenlijke jeugddienst hier in onze 
kerk m.m.v. Amio uit Aalten. Thema: ‘Geslaagd? God laat je 
niet zakken’. Jongeren worden om 16.00 uur bij de kerk 
verwacht om elkaar te ontmoeten, nog een paar dingen voor 
te bereiden en samen te eten. Wij rekenen op jullie! 



moeten doen wat ik gedaan heb. 
Ze moeten tot u bidden als het niet goed met hen gaat. 
Dan zijn ze veilig in het grootste gevaar. 
8 Want dit hebt u gezegd: 
‘Ik zal je de weg wijzen die je moet gaan. 
Ik zal je raad geven, 
ik zal voor je zorgen. 
9 Wees niet eigenwijs, 
laat je door mij leiden. 
Dan zal geen kwaad je treffen.’ 
Vertrouw op de Heer 
10 Iedereen moet dit weten: 
Slechte mensen moeten veel lijden. 
Maar mensen die op de Heer vertrouwen, 
vinden overal liefde en geluk. 
11 Iedereen die trouw is aan de Heer, 
moet blij zijn en juichen. 
Iedereen die eerlijk is, 
moet zingen van vreugde. 
Want de Heer is goed! 

- Zingen: LB 32: 3 
- Lezing van de wet  
- Over de zondag  
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
- Zingen: LB 360: 1, 2, 3 en 4 
- Eerste schriftlezing uit: Ezechiël 2: 1-8 
- Zingen: LB 672: 2 en 3 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
- Tweede schriftlezing uit: 1 Korintiërs 12: 1-11 
- Zingen: LB 685 
- Verkondiging 
- Zingen: LB 687 
- De kinderen komen terug van de kindernevendienst. 
- Dankzegging, voorbeden en  gezamenlijk gebeden “Onze 

Vader” 
- Collecten. 
- Slotlied: LB 675 
- Zegen, waarna de gemeente zingt  3x Amen. 
 
 
 



 
 


