
 
Liturgie en nieuws, zondag 12 juli 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Welkomdienst mmv Welcome Singers 
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Margret Spelt Organist: André Jonkman 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Alies Hendriksen Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v.   2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst: Lied 209 (= gezang 327) 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 108 : 1 en 2 
- 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". 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Lied 886: 1 Abba, Father  (Engelse versie) 
- Woord voor onderweg: Matteüs 5: 13-17 
- Zingen: Seek ye first the kingdom of God  
Seek ye first the Kingdom of God 
And His righteousness, 
And all these things shall be added unto you,  
Allelu, Alleluia.  
 
Chorus: Alleluia(4X)  
 
Man shall not live by bread alone, 
But by every word 
That proceeds from the mouth of God, 
Allelu, Alleluia.  
 
Ask, and it shall be given unto you. 
Seek and ye shall find. 
Knock and the door shall be opened unto you,  
Allelu, Alleluia.  
I shall not, I shall not be moved, 

 
- Gebed om de Heilige Geest, zingend afsluitend met Lied 51b 
Create in me a clean heart 
- De kinderen komen op podium voor een gesprekje.  
- Zingen:  Lees je Bijbel, bid elke dag. 
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: Psalm 108: 1-7 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 150 a ( met 1ste couplet ook in het Engels): 
 'o praise ye the Lord) 
 
O praise ye the Lord! Sing praise in the height.   
Rejoice in His word, ye angels of light.   
Ye heavens adore Him by whom ye were made  
and worship before Him, in brightness arrayed. 
 
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst  
-  De uitwisselingsgroep zingt: I'm on my way to heaven, 
 
I'm on my way to heaven I shall not be moved. 
I'm on my way to heaven,I shall not be moved. 
I'm just a tree that's planted by the water side i shall not be 
moved. 
 



just like a tree that's planted by the waterside, 
I shall not be moved 
 
With Jesus as my Saviour .....etc. 
 
The spirit is my Counselor....etc. 
 
The eternal God's my Father.....etc. 
 
- Dankgebed , voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten  1e: Kerk  2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Psalm 150 
- Zegen 
- Zingen: Lied 428, eerst Nederlands en dan Engels 
  
 
Nieuwsbrief: 
* Er is een deurcollecte voor de jeugd. 
* Vanavond is er 's avonds weer een welkomdienst. De 
WelcomeSingers zingen het thema: "Goede reis!". 
* Onze predikanten hopen van 13 juli tot 15 augustus van hun 
welverdiende vakantie te genieten. In deze periode zijn Jan van 
Voorthuizen, Koen Middelkoop en Holmer Doornbos eerste 
aanspreekpunt.  
Jan van Voorthuizen:  janhuis@ziggo.nl, telefoon 0318-510795 
Koen Middelkoop:  koen@mklogistiek.nl, telefoon 06 – 51388632   
Holmer Doornbos: holmer.doornbos@gmail.com, telefoon 0318-
301478 
* De jongerenuitwisseling is begonnen.Natuurlijk vinden wij het 
heel fijn om u te ontmoeten. Dat kan vandaag na de dienst 
tijdens het koffie drinken of tijdens de American BBQ (dit 
betekent: iedereen neemt voldoende eten en drinken mee voor 
zichzelf en deelt dit met iedereen) vanaf 12.30 bij familie Visser, 
Bisschopweg 37, Lunteren. Allen hartelijk welkom.  
Op 19 juli hopen we weer een bijdrage te leveren in de 
kerkdienst en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten na de 
dienst in de koffieruimte of tijdens de American lunch(dit 
betekent: iedereen neemt voldoende eten en drinken mee voor 
fzichzelf en deelt dit met iedereen) bij familie Luchies, 
Galgenbergweg 3, Lunteren. 

 

 


