
 
Liturgie en nieuws, zondag 26 augustus 2018, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Mmv WelcomeSingers 
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. Willemijn Doornbos Collecten: 1e: (eigen) Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Marjolein van de Haar  2e: Onderhoudsfonds     

Liturgie voor de morgendienst 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Wie zich door God alleen laat leiden, Lied 905 
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm 23 (staande) 
- Stil gebed, Votum en Groet 
- Zingen: Klein Gloria, Lied 195 (waarna we gaan zitten) 
- Gebed  
- Woord van geloof: Johannes 10: 27-30 
- Zingen:  Gij zijt tot herder ons gegeven, Lied 653: 6, 7  
- Woord voor onderweg: Leviticus 19:1-18 
- Zingen: Psalm 119: 17, 18 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Zingen:  Jezus is de goede herder. 
 
Jezus is de goede herder,  
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
Als je ’s avonds niet kunt slapen, 
als je bang in ’t donker bent. 
Denk dan eens aan al die schaapjes 
die de Heer bij name kent. 
 
Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal.  
 
. 
 

 
Hij vergeet  zijn schaapjes niet. 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede herder.  
 
Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Jeremia 23: 1-6 
- Zingen: Psalm 101: 1, 2, 3, 5 
- Verkondiging: Bescherming en veiligheid 
- Zingen: Jezus, ga ons voor, Lied 835 
- Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug 
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Psalm 150 
- Zegen, waarna wij zingen Lied 415: 3 (staande) 
- Orgelspel 
 
Nieuwsbrief 
* Vanavond is de welkomdienst met als thema:  “Ok in Lunteren 
worde holle klanke volle klanke”. 
* De diaconie van deze zondag is bestemd voor het plaatselijk 
diaconaal werk. Er is armoede, ook in onze eigen directe 
omgeving. 



  
 


