
 
Liturgie en nieuws, zondag 3 juli 2016,  Gereformeerde Kerk  (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Gezamenlijke jeugddienst in de 

Maranathakerk 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: Open Doors 
Organist: Sipke de Boer Muziek: Asaf (Kootwijkerbroek) 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Annemarie van Voorst Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Marjolein van de Haar  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Lied 864: 1, 2, 5 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 103: 1, 5, 7 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria 
- Gebed 
- Zingen: Lied 886 (Engels en Nederlands)  
- Genadeverkondiging: Romeinen 10: 9-11 
- Zingen: Lied 213: 1, 2, 3 
- Woord voor onderweg: Exodus 20: 1-17 
- Zingen: Lied 213: 4, 5  
- Gebed om de Heilige Geest 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
- De Bijbel open: Openbaring 1: 10-20  
- Zingen: Lied 704 
- Verkondiging: Zijn rechterhand op mij 
- Zingen: Lied 412: 3, 4, 5 (tijdens zingen komen kinderen terug 
uit de kindernevendienst) 
- Dankgebed en voorbeden, Onze Vader 
- Collecten: 1e. Diaconie, 2e. Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Praise, my soul, the King of heaven (staande) 
              (melodie ‘Loof de Koning, heel mijn wezen’ (Lied 103c) 
 
Praise, my soul, the King of heaven, 
to His feet thy tribute bring: 
ransomed, healed, restored, forgiven, 
who like me His praise should sing? 

 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise the everlasting King. 
  
Praise Him for his grace and favor 
to our fathers in distress. 
Praise Him still the same as ever, 
slow to chide, and swift to bless. 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
glorious in His faithfulness. 
  
Fatherlike, He tends and spares us, 
well our feeble frame He knows; 
in His hands He gently bears us, 
rescues us from all our foes. 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
widely as His mercy flows. 
 
Angels, help us to adore Him; 
ye behold Him face to face; 
sun and moon, bow down before Him, 
dwellers all in time and space; 
praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise with us the God of grace. 
 
- Zegen, waarna we zingen: Lied 415: 3 
- Orgelspel	
 



Nieuwsbrief 
* De Herberg in Oosterbeek fungeert als een verlengstuk van het 
pastorale/ diaconale werk dat in de gemeenten plaatsvindt. Een 
plek om op verhaal te komen. Voor dit doel is de diaconiecollecte 
van vandaag.   
* Vanavond is er een gezamenlijke jeugddienst in de 
Maranathakerk, aanvang 19.00 uur. Thema: “Under doc”.  
* Volgende week zondagavond is er een welkomdienst met als 
thema ‘Onverwachte ontmoetingen’. De WelcomeSingers zijn er 
ook, u bent hartelijk welkom. 
	
-   

  
 


