
 
Liturgie en nieuws, zondag 31 juli 2016 Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: Dhr. H. J. Brouwer (Rouveen) Voorganger: ds. M. Tahitu (Lunteren) 
Organist: Sipke de Boer Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 8 o.l.v. Marjolein Agterberg Collecten: 1e: Kerk 

   2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Lied voor de dienst 
- Welkom door de ouderling van dienst 
- Intochtslied: Psalm 122: 1 en 2 
- Begroeting 
- Zingen: Klein Gloria 
- Gebed van verootmoediging 
- Zingen: Lied 364: 4 en 6 
- Woord van genade verkondiging 
- Zingen: Lied 313: 2 
- Leefregel 
- Zingen: Lied 793: 1 
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
- Schriftlezingen: Genesis 5: 19-24 
- Zingen: Psalm 25: 2  
- Onder het naspel gaan de kinderen naar de kindernevendienst 
- Schriftlezing: Hebreeën 11:1-6 
- Zingen: Psalm 25: 7 
- Verkondiging: Tekst Micha 6:8 
 
- Zingen:Dit is mijn troost (Jaap Zijlstra)  op de muziek van 
Gez.429 LvK  
 
1) Dit is mijn troost, ik ben geborgen 
in God die mijn ontfermer is, 
hij kent mijn droefheid en mijn zorgen, 
mijn moeiten kent hij, mijn gemis. 
Het is zijn wonderlijke trouw 
waar ik met heel mijn hart op bouw. 

 
2) God heeft tot vreugde ons geschapen 
en niet tot vrees en treurigheid, 
hij zal een nieuwe wereld maken, 
dan is de rampspoed uit de tijd. 
Wie liefdevol de Heer verwacht, 
schenkt hij een lofzang in de nacht. 
 
3) Gods weg is hoger dan mijn wegen, 
ik leg mijn kleine mensenhand 
omdat ik hunker naar zijn zegen 
in zijn getrouwe vaderhand - 
mijn Vader, hij verlaat mij niet, 
hij is mijn licht, hij is mijn lied. 
 
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 800: 1 en 3 + info 
- Zegen, waarna we zingen: Lied 416: 1 en 4 
 
Liturgie voor de avonddienst 

- Welkom   
- Intochtslied: Psalm 65 : 1, 5 
- Stil gebed. Votum en Groet          
- Zingen: Lied 634: 1, 2 
- Gebed 
- Schriftlezing uit Lukas 12: 13-21 



- Zingen: Lied 843 : 1, 2, 3 
- Verkondiging. Thema "De arme rijkaard" 
- Zingen: Lied 885 : 1 
- Geloofsbelijdenis(gesproken 
- Zingen: Lied 886  (engels/ned) 
- Dankzegging en voorbeden, eindigend met gezamenlijke "Onze 
Vader." 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 247: 1, 2, 3    
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt                 

 

 
-  

 
 
Nieuwsbrief 
* Het hele jaar door kunnen Lunterse senioren op 
dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur terecht in de Muldersschuur 
voor een praatje, een spelletje of zomaar een ontmoeting met 
een dorpsgenoot. Initiatiefnemers hiervan zijn Stichting de 
Vluchtheuvel en de PCOB.  
Op dinsdag 2 augustus praat Wouter de Baar (van MeteoGroup) 
weer over een natuurverschijnsel. Dit jaar gaat het over ‘wolken 
herkennen’.  

 
 

 

  

 


