
 
Liturgie en nieuws, zondag 13 januari 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. A. Gilles (Bennekom) Voorganger: dhr. R. Fluit (Vrouwenpolder) 
Organist: Job André Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Alies Hendriksen Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Marjolijn van de Haar  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Lied voor aanvang van de dienst: 215: 1, 2, 5, 6 en 7 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 118: 1 en 5 
- Bemoediging en Groet 
- Verootmoediging  Psalm 32 (vertaling Bijbel in Gewone Taal) 
Voorganger: 
U hebt mij vergeven, Heer, 
u denkt niet meer aan mijn fouten. 
Daarom ben ik gelukkig. 
2 Ik kan eerlijk tegen u zijn, 
u kijkt niet meer naar mijn schuld. 
Daarom ben ik gelukkig. 
 
3 Eerst zweeg ik over mijn fouten. 
Ik werd ziek, ik huilde de hele dag. 
4 Dag en nacht voelde ik uw woede, Heer. 
Ik verloor al mijn kracht, 
ik kon niet meer verder. 
 
Gemeente: 
5 Toen vertelde ik u over mijn fouten, 
ik zweeg niet langer over mijn schuld. 
Ik zei eerlijk wat niet goed was, 
en u hebt me alles vergeven. 
 
- Stilgebed 
- Zingen: Lied 942: 2 

 
- Genadeverkondiging  Psalm 32 (BGT) 
Voorganger: 
6 Mensen die u trouw zijn, 
moeten doen wat ik gedaan heb. 
Ze moeten tot u bidden als het niet goed met hen gaat. 
Dan zijn ze veilig in het grootste gevaar. 
8 Want dit hebt u gezegd: 
‘Ik zal je de weg wijzen die je moet gaan. 
Ik zal je raad geven, 
ik zal voor je zorgen. 
9 Wees niet eigenwijs, 
laat je door mij leiden. 
Dan zal geen kwaad je treffen.’ 
Vertrouw op de Heer 
 
- Zingen: Lied 942: 3 
- Leefregel 
Heb dan de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw 
ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste 
gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 
(Matteüs 22: 36-38) 
- Gebed bij de opening van de Schrift 
- Schriftlezing O.T.: Jesaja 40: 1-11 
- Zingen: Lied 158a 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst   
- Schriftlezing N.T.: Lucas 3: 1-6, 15-16 en 21-22  
- Zingen: Lied 353: 1, 3 en 4 
- Verkondiging 



- Zingen: Lied 103C 
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  
- Dankgebed, voorbeden en Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Psalm 149: 2 en 3 
- Heenzending en Zegen 
 

  
 

Liturgie voor de avonddienst 
 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 100: 1,2 en 4 
- Stil gebed, Votum en Groet 
- Zingen: Lied 195 “Klein Gloria” 
- Gebed 
- Schriftlezing uit: Jesaja 40: 1 - 11 
- Zingen: Lied 158a: 1 en 3 
- Schriftlezing uit: Lucas 3: 15-16 en 21-22 
- Zingen: Lied 524: 1, 3, 4 en 5 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 686 
- Geloofsbelijdenis (gesproken) 
- Zingen: Lied 939 
- Dankzegging en voorbeden 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 418: 2, 3 en 4 
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 
 
Nieuwsbrief 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 
ophalen voor de zegen.  
* Aan de deur is weer een collecte voor de jeugd. 
* De catechese is weer op dinsdag 15 januari en op woensdag 
16 januari.  
* Een ieder wordt van harte uitgenodigd om mee te doen met de 
gebedsbijeenkomsten van de Week van Gebed van maandag 21 
januari t/m vrijdag 25 januari 2019 in de Gereformeerde Kerk van 
19:00-19:45 uur.   
* Voor de kring ‘Een goed gesprek over Exodus’ op donderdag 
31 januari, 14 en 21 februari zijn er artikelen van prof. Eep 
Talstra in CW. Geeft u zich even op, dan krijgt u die artikelen 
voor 31 januari. 

 



 


