
 
Liturgie en nieuws, zondag 9 augustus 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Gezamenlijke dienst in Maranathakerk 
Voorganger: ds. M. Tahitu (Lunteren) Voorganger: ds. J.W. Windt (Westervoort) 
Organist: Sipke de Boer Organist:  
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 8 o.l.v. Martine van Beek Collecten: 1e: Diaconie 

   2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Lied voor aanvang van de dienst: Psalm 150: 1, 2  
- Lied in het Hongaars: Zsoltár 230: 1 
 
Mint a szép hi – ves pa-tak – ra 
A szar-vas ki – ván-ko – zik, 
Lel-kem úgy ó-hjat U – ram-ra, 
Es hoz-zád fo – hász – ko-dik. 
Te-hoz-zád, én Is-te – nem, 
Szom-jú ho – zik én lel-kem, 
Va-jon szid-ned e –le i – be 
Mi-kor ju – tok, é – lö Isten? 
 
- Welkom 
- Intochtslied: Lied 886 (NLB) 1e x in het Nederlands, 2e x het in 
Engels 
- Stil gebed, Votum en Groet 
- Klein Gloria 
- Gebed van verootmoediging 
- Zingen: Lied 51 b (NLB) 
- Woord van genadeverkondiging 
- Zingen: Lied 103e (NLB) 2x 
- Lezing van de wet uit Mattheus 22: 27 – 40 
- Zingen: Psalm 119: 1 
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
- Eerste schriftlezing uit Jesaja 5: 1 – 7 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst onder begeleiding 
van lied 105: 1, 2, 3 (Geroepen) 

 
- Tweede schriftlezing uit Matteus 21: 33 – 43 
- Zingen: Lied 885 : 1 (NLB) 
- Verkondiging: “Het lied, een ballade van de Wijngaard” 
- Zingen: Lied 913: 1 (NLB) 
- De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
- Dankzegging, voorbeden en Onze Vader 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 757: 1, 2, 3, 4 
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 
 
 

Nieuwsbrief 
* Diaconie collecte is vandaag bestemd voor het 
Vakantiecentrum F.D. Roosevelthuis. Hier gaat het om 
medemensen die dag aan dag afhankelijk zijn van hulpverlening. 
Bewogenheid om mensen te helpen die geen helper hebben.Het 
vakantiecentrum van het Roosevelthuis beschikt over alle 
benodigde aangepaste faciliteiten. Voor gasten ligt daardoor een 
zorgeloze week in het verschiet. 
* Aan de deur is er weer een collecte voor de jeugd 
* Vanavond is er om 19.00 uur een gezamenlijke dienst in de 
Maranathakerk 
* De collecte na het benefietconcert van Margret Spelt, Jacoline 
van Vuuren en Jessica Schenk voor het kerkgebouw in Noszoly 
van woensdagavond  jl. heeft het mooie bedrag van Euro 831 
opgebracht. Alle gevers hartelijk dank! 

 


