
 
Liturgie en nieuws, zondag 27 augustus 2017, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst m.m.v. de Huisband Avonddienst Welkomdienst m.m.v. WelcomeSingers 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Sipke de Boer Organist: Henk Hopman 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Joyce van Leeuwen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst met de bediening van de 
Heilige doop aan June Kraai en Eva van de Vendel 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Lied 835 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangspsalm: Psalm 87: 1, 2, 3, 4 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Lied 195, waarna we gaan zitten   
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Band: Wonderlijk 
- Inleiding op de doop 
- Band: Gods zegen voor jou 
- Vraag aan de gemeente (staande) 
- Doopvragen aan doopouders, Johan en Sieneke Kraai en Alex 
en Joanne van de Vendel: 
 1. Geloven jullie, dat de waarheid van God, die ons 
gegeven is in de Bijbel, in de Apostolische Geloofsbelijdenis 
beleden wordt en in de kerk de bron van verkondiging is,              
ons volle vertrouwen verdient en ons brengt bij de God van ons 
leven? 
 2. Belijden jullie, dat onze kinderen,  
hoewel ze delen in het onvolkomene van de wereld,               
opgenomen zijn in het heil van Christus en daarom gedoopt 
worden? 
 3. Beloven jullie deze dochters, van wie jullie 
respectievelijk de vader en moeder zijn, naar jullie vermogen te 
onderwijzen en te doen onderwijzen in de waarheid van God en 
hen een voorbeeld van christelijke levenswandel te geven? 
 

 
- Bediening van de heilige Doop aan June Anna Kraai en Eva 
Lisa van de Vendel 
- Zingen: Lied bij de doop, uit: ‘Geroepen om te zingen’, lied 79: 
1, 2 (staande) 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
- De Bijbel open: Jesaja 51: 1-8 
- Zingen: Psalm 105: 3  
- De Bijbel open: Matteüs 6: 19-21 
- Verkondiging: Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn 
- Zingen: Lied 823: 1, 4, 5 
- Kinderen komen terug uit de nevendienst 
- Band:  Mijn toevlucht  en Kom tot Vader 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten (met beeldreportage over Eva en June op muziek) 1e. 
Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 425 (staande) 
- Zegen, waarna: Lied 415:3 
- Orgelspel 
 
 
Nieuwsbrief 
* Opening nieuw seizoen Koffie Tijd en Meer met als thema 
Geloof en een Hoop Liefde.  Een gevarieerd programma met 
speciale medewerking van ds. Ria Scheltens. Datum: 
Zaterdagmiddag 16 september van 13.30 tot 16.30 uur. Voor: 
Alle damens van 18 tot 88 jaar, neem gerust iemand mee.  
Bijdrage: € 5,- (= vrijwillig). Je kunt je aanmelden via het 
aanmeldformulier in de hal of via koffietijdenmeer@gmail.com 

 


