
 
Liturgie en nieuws, zondag 8 mei 2016, Gereformeerde (PKN) Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Job André Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Carolien Truin Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Nicolette Schut  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Voor de dienst: O Heer, die daar des hemels tente spreidt, 
Gezang 412 (LvK)  
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 99: 1, 2, 3, 8 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria, waarna we gaan zitten 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Gelukkig is het land, Gezang 416 (Lvk) 
- Woord van geloof: Hebreeën 10: 32-36  
- Zingen: Lied 864: 1, 3 
- Woord voor vernieuwing van ons leven: Leviticus 19: 1-4, 9-18 
- Zingen: Psalm 119: 9 
- Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
- 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: Exodus 23: 14-17 
- Zingen: Lied 726: 1, 2, 6 
- De Bijbel open: Lucas 24: 28-32 
- Zingen: Emmaüs (Jaap Zijlstra); op de melodie van psalm 134 
 

 
Dit lied is van de vreemdeling  
die met ons door de avond ging  
en luisterde naar ons verdriet  
om wat met Jezus was geschied. 
 
Hij sprak ons op de Schriften aan  
en deed ons gaandeweg verstaan:  
de man van smarten, zie hij is  
de vorst van de verrijzenis. 
 
Hoezeer er ons een licht opging, 
Inmiddels viel de schemering,  
wij onderbraken zijn verhaal:  
heer, deel met ons het avondmaal. 
 
Daar zagen wij bij brood en wijn  
wie ons tot metgezel wil zijn,  
ons breekbaar leven nam een keer,  
de vreemdeling, het is de Heer. 
 
Hoe vrolijk is nu onze stem, 
ons hart taalt naar Jeruzalem  
en ieder die er oor naar heeft  
zingen wij toe dat Jezus leeft. 
 
- Verkondiging: Aardigheid beleven 
- Zingen: Lied 912: 1, 2, 3, 5 
- De kinderen komen terug uit de nevendienst met een  



vraagteken 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten : 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Vrede zij u (staande) 
 
Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat 
maakt u vrij. 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat 
maakt u vrij. 
 
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet 
bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet 
bevreesd. 
 
Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 
 
- Zegen, waarna we zingen: Lied 415: 3 
- Orgelspel 
 
 
Liturgie voor de avonddienst 
 
- Orgelspel 
- Welkom 
- Intochtspsalm: Psalm 81: 1, 11, 12, 14 (staande) 
- Stil gebed, beginwoord en groet 
- Gebed 
- Bijbellezing: Openbaring 1: 10-20 
- Zingen: Lied 663 (melodie LvK 234) 
- Preek: Maar Hij legde zijn rechterhand op mij 
- Zingen: Lied 800: 1, 3, 4 
- Geloofsbelijdenis lezen 
- Zingen: Lied 670:1, 2, 6, 7 
- Dankgebed en voorbeden 
- Collecte: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 

- Slotlied Psalm 68: 7, 9 (staande) 
- Orgelspel 
 
 
Nieuwsbrief 
* Dinsdag a.s. is er weer OPEN HUIS bij de Fam. Van Essen aan 
de Krommesteeg nr. 21 voor de producten uit Israël. 
Meer info in de hal. 
* Volgende week is het Pinksteren. Bij mooi weer is de 
ochtenddienst een openluchtdienst op het terrein van de Fam. 
Pater, hoek Engweg/Molenweg, aanvang 10.30 uur. 
Bij slecht weer luidt de kerkklok van onze kerk vanaf 10 uur extra 
lang en is de dienst in de kerk, ook aanvang: 10.30 uur. 
 
 

 


