
 
Liturgie en nieuws, zondag 11 oktober 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Gezamenlijke ZWO dienst in de Molukse kerk 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger:  
Organist: André Jonkman Organist:  
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Nicolette Schut  1e: ZWO 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Lied 287 
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm 136: 1, 3, 8, 11, 12, 13 (staande). 
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria (waarna allen gaan 
zitten) 
- Gebed van inkeer 
- Zingen: Psalm 119: 38 
- Woord van levensvernieuwing: Exodus 20: 1-17 
- Zingen Psalm 119: 37 
- Gebed bij de opening van de Bijbel 
- Zingen: Laat de kind’ren tot Mij komen ( Alles wordt Nieuw, I. 
20) 
 
Laat de kind’ren tot Mij komen, 
alle alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot Mij komen, 
niemand mag ze hind’ren. 
Want de poorten van mijn rijk 
staan voor kind’ren open. 
Laat ze allen groot en klein 
Bij Mij binnenlopen. 
 
Laat de mensen tot Mij komen 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot Mij komen, 
houdt ze toch niet tegen! 

 
Want de poorten van mijn rijk 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk 
bij Mij binnenlopen. 
 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Efeziërs 3 
- Zingen: Gezang 95 (Liedboek voor de kerken) 
- Verkondiging: door de Geest geopenbaard 
- Zingen: Lied 675 = Gezang 477 
- Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug 
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
- Collecten 1e: ZWO, 2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 1014 (staande) 
- Zegen, waarna wij zingen lied 415: 3 = Gezang 456 (staande) 
- Orgelspel 
 
Nieuwsbrief 
* Vanavond is er een gezamenlijke ZWO dienst in de Molukse 
kerk. 
* In de hal zijn nog  34 enveloppen verkrijgbaar om uw 
broeder of zuster in Roemenië te groeten. Tevens kunt u 
vandaag na de dienst en volgende week uw envelop met groet 
inleveren bij de Roemenië Commissie. Hartelijk dank voor uw 
bijdrage aan het vriendschapsplan. 
* Aan de deur is er een collecte voor de jeugd. 

 


