
 
Liturgie en nieuws, zondag 23 juni 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Job André  Welkomdienst m.m.v. de WelcomeSingers 
Kindernevendienst: Groep 1: Martine van Beek 

Groep 2: Edith de Rooij 
Collecten: 1. Kerk; 2. Onderhoudsfonds 

Combo Sieneke Kraai-Abma en Bas van Maanen       
Liturgie voor de morgendienst 
- Orgelspel  
- Voor de dienst: De dag gaat open voor het woord des 

Heren, Lied 217, waarna we inzingen het lied:  'Heer, die 
mij ziet zoals ik ben' (combo) 

- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm  97: 1,4,5,6 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria (Lied 195), waarna 

we gaan zitten. 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: 'Heer, die mij ziet zoals ik ben' (combo) 
- Woord voor onderweg: Exodus 20:1-17 
- Zingen: Psalm 119: 44 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Zingen met de kinderen:  Lees je Bijbel, bid elke dag. 

Lees je bijbel,  
bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Lucas 8: 26-39 
- Zingen: In ‘t lichaam van de Heer, Lied 672: 3,6 
- Verkondiging 
- Zingen: Ere zij aan God, de Vader, Lied 705 
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

- Zingen: 10.000 redenen (Opwekking 733)  (combo) 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. Refrein. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Refrein (2x) 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
- Collecten 



- Slotlied: Gij volken loof uw God en Heer, Lied 117a 
- Zegen 
- Zingen: Amen, amen, amen, Lied 415:3 
- Orgelspel 
 
 

Nieuwsbrief 
- Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 

ophalen voor de zegen.  
- Vanavond is er welkomdienst met als thema ‘Wie inspireert jou?’ De 

WelcomeSingers zijn er ook. Hartelijk welkom! 

 
 


