
 
Liturgie en nieuws, zondag 2 oktober 2016, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Welkomdienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema 
Organist: Job André Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Annemarie van Voorst Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Marjolijn van de Haar  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Door de wereld gaat een woord, Lied 802:1, 3, 
4, 5, 6 
- Woord van welkom. 
- Intochtslied: Psalm 81: 1, 3, 4, 7, 11 (staande) 
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria (waarna allen gaan 
zitten) 
- Gebed van inkeer 
- Zingen: Lied 868: 2, 5  
- Woord van geloof en levensvernieuwing: Genesis 18:18-19 
- Zingen: Psalm 25: 10 
- Gebed bij de opening van de bijbel 
- Zingen: Shalom chaverim (Vrede, mijn vrienden, tot we elkaar 
weer ontmoeten, vrede)  
 
Shalom chaverim, shalom chaverim, 
Shalom, shalom 
L’hit-rah-oat, L’hit-rah-oat 
Shalom, shalom 
 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Psalm 124 
- Zingen Psalm 124 
- Verkondiging: Blij van geest; stel, dat de Heer niet met ons was 
geweest 
- Zingen: Lied 737: 1, 2, 3, 4, 5 
- Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug en komen naar  

 
voren 
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lichtstad met uw paarlen poorten.(staande) 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten,  
wond’re stad zo hoog gebouwd,  
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar zijn 
liefdesstem,  
           daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw 
Jeruzalem 
 
Heilig oord vol licht en glorie,  
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit.  Refrein 
 
Wat een vreugde zal dat wezen  
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten, 
in het nieuw Jeruzalem. Refrein 
 
- Zegen, waarna wij zingen Lied 415: 3 (staande). 
- Orgelspel 



 
Nieuwsbrief 
* Vanavond is er welkomdienst met de WelcomeSingers en het 
thema is: Delen in shalom. 
* Deze week is er weer OPEN HUIS voor het Israël Producten 
Centrum op donderdag 6 oktober bij de familie Van Essen, 
Krommesteeg 21 en op zaterdag 8 oktober bij Anke van der Wal, 
Kastanjelaan Oost 10. Meer info in de hal. Hartelijk welkom.  

 

 


