
 
Liturgie en nieuws, zondag 5 november 2017, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst In voorbereiding met wijk D Avonddienst Welkomdienst m.m.v. WelcomeSingers 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Johan Hulshof Organist: Henk Hopman 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marjolijn Agterberg 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: Lied 729  
- Zingen door wijk D voor de dienst: Lied 751  
   (met Sipke de Boer aan de vleugel); wijkleden D: couplet 1, 2; 
allen: couplet 3, 4 
- Henk Luchtmeijer opent namens wijk D en vertelt dat we 
vandaag lezen over de vijf wijze en vijf dwaze meisjes 
  
- Openingslied: Psalm 81: 1, 2, 3, 4, 8 (staande)  
- Stil gebed, votum en groet 
- Zingen: Lied 195 
- Gebed van de zondag door Jan Hassink 
 
God van Abraham, Isaak en Jakob,  
U ontfermt Zich over ons mensen. 
Laat ons steeds weer merken,  
hoe U ons nabij komt in uw Woord,  
dat mag opklinken in ons midden.  
Schenk uw Geest, die ons tot uw kinderen maakt  
met een soepele wil om trouw te zijn en goed te doen.  
Dit bidden wij in de naam van Jezus, uw Zoon, 
dit uur en alle dagen van ons leven.  
Amen 
 
- Inleiding op de 10 woorden: 
https://www.youtube.com/watch?v=K8Z_j0BOHfA 
- Moderne vorm van Tien geboden door Marieke Buijnink 
- Zingen: Gezang 231: 3, 4 (uit: Liedboek voor de kerken) 
 - Sipke vraagt in de kerk met de loopmicrofoon Marieke Buijnink, 

 
Toen sprak God al deze woorden: 
Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij bevrijd 
heeft. 
1. Vereer geen ander goden 
2. Maak geen beeld van God 
3. Misbruik Gods naam niet 
4. Houd de sabbat als rustdag voor God 
5. Heb respect voor je vader en moeder 
6. Pleeg geen moord   
7. Pleeg geen overspel 
8. Steel niet 
9. Zorg ervoor dat je niet liegt 
10. Wees niet jaloers. 
 
- Zingen: Lied 256 (3x) (Nederlandse tekst) 
- Gebed bij de opening van de Bijbel door Tineke de Vries 
 
Dank U, Vader in de hemel, dat we uw Woord  
mogen ontvangen en geloven. 
Als we ons oor te luister leggen bij Jezus,  
wil ons hart dan openen voor wat bij U en uw Koninkrijk past. 
Wil uw Heilige Geest in ons harten laten landen, zodat we in 
mensenwoorden uw heilig Woord mogen verstaan. 
Wil ons schenken door uw Geest, uw liefde, uw vrede. 
Kom met uw gloed en doortrek ons bestaan. 
In U immers leven wij, ademen wij en bewegen wij. 
Heer, onze Schepper, beziel ons. Amen 
 
- De Bijbel open: Matteüs 25: 1-13 door lector Anneke de Boer 
 



Ena Silvis en Jan Hassink, wat ze van dit Bijbelverhaal vinden 
- Zingen: Lied 220: 1, 4 
- Preek: houd de lampen brandende! 
- Zingen: Gezang 476: 4, 5 (uit: Liedboek voor de kerken) 
- Gedicht van Sytse de Vries door Toos Düpper (bij Lied 220 van 
Jaap Zijlstra) 
- Dankgebed, voorbeden en Onze Vader  
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied met wijk D: Lied 751 (staande) 
- Zegen, waarna Lied 415:3 
- Orgelspel 
 
 
Nieuwsbrief 
- Vanavond is het welkomdienst met de WelcomeSingers en het 
thema is: ‘klop op de deur’. 
- Dinsdagavond is de catechese groep van 17-jarigen en ouder 
van 20.00-20.45 uur. 
- Woensdagavond is de catechese voor 12 -16- jarigen van 
19.00 – 20.00 uur. 
- De avondmaalsviering is op zondag 19 november.  
- De toerustingfolder is beschikbaar in de hal van de kerk.  
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