
 
Liturgie en nieuws, zondag 29 september 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. R.G. van der Zwan (Amersfoort) Voorganger: ds. H. Spoelstra (Amsterdam/Haarlem) 
Organist: Johan Hulshof Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Joyce van Leeuwen Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Marjolijn van de Haar  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgenddienst 
 
- Lied voor aanvang van de dienst: Lied 287: 1, 2, 5 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 122: 1, 3 
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria 
- Gebed van verootmoediging afgewisseld met: Zingen: Lied 
1008: 1,  2 
- Woord van genadeverkondiging 
- Zingen: Lied 289: 1, 3 
- Wegwijzer voor het leven: Jakobus 3: 16-18 
- Zingen: Lied 568a (2x) 
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
- Zingen: Lied 218: 1, 4, 5 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
- Luister en kijk: One love in Jeruzalem 
 

We kijken naar een samengesteld koor van Joden, 
christenen en moslims dat op 14 juni 2018 in de oude 
binnenstad van Jeruzalem het lied ‘One love, one heart’ 
(één liefde, één hart) zong, is een lied van Bob Marley 
and The Wailers. In dit lied klinkt geloofstaal.  Een 
fragment: 
 
Laten zij hun vuile opmerkingen maar spuien. 
Er is een vraag die ik graag wil stellen: 
Is er een plek voor de hopeloze zondaar 
die de mensheid pijn heeft gedaan gewoon om zichzelf te 
redden? 

 
… 
Laten we samenkomen en ons goed voelen. 
Zoals het in het begin was zo zal het in het einde zijn. 
Goed; bedank en prijs de Heer en ik zal me goed voelen 
… 
Laten we samenkomen om deze heilige strijd te voeren 
zodat als de Man hier komt er geen, nee geen ondergang 
zal zijn. 
Heb medelijden met diegenen wier kansen kleiner 
worden, 
er is geen plek nodig om je te verbergen voor de Vader 
van de schepping. 
… 
Bedank en prijs de Heer. 
 

- Schriftlezing: Jesaja 2: 2-4 
- Zingen: Psalm 87: 1, 2, 4 
- Schriftlezing: Lucas 19: 41-44; 22: 25-27 en 49-51 
- Zingen: Lied 756: 1, 2, 3, 4, 5 
- Verkondiging 
- Orgelspel 
- Geloofsbelijdenis: (Indonesië, vertaling ds. W.R. van der Zee) 

Ik geloof in God die liefde is  
en die de aarde heeft toevertrouwd aan alle mensen.  
Ik geloof in Jezus Christus die gekomen is  
om ons heel te maken en ons te bevrijden van alle 
onderdrukking.  



Ik geloof in de Geest van God die werkt in en door allen  
die zich toekeren naar de waarheid.  
Ik geloof in de belofte van God dat Hij uiteindelijk zal vernietigen  
de macht van de zonde in ons allen en dat Hij op zal richten  
het rijk van gerechtigheid en vrede voor de hele mensheid.  

- Zingen: Evangelische Liedbundel 194: 1, 4 

1. Er is een stad voor vriend en vreemde 
    diep in het bloemendal, 
    er is een mens die roept om vrede, 
    die mens roept overal. 
 
Refrein: Jeroesjalajiem, stad van God, 
              wees voor de mensen een veilig huis. 
              Jeroesjalajiem, stad van vrede, 
              breng ons weer thuis. 

4. Er is een wereld zonder grenzen, 
    zo groot als het heelal. 
    Er is een hemel voor de mensen, 
    dat hoor je overal. Refrein  

- De kinderen komen terug van de kindernevendienst 
- Dankzegging, voorbeden en  gezamenlijk gebeden “Onze 
Vader” 
- Collecten 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 1014 
- Zegen, bevestigd met gezongen ‘Amen’ 

 

Liturgie voor de avonddienst 

- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 72: 1 en 3 
- Stil gebed, Votum en Groet, Zingen: Lied 195 
- Gebed 
- Schriftlezing uit: Mattheüs 5: 38-48 
- Zingen: Lied 1010 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 1008 
- Geloofsbelijdenis (gesproken of gezongen) 
- Zingen: Lied 972: 1, 2 en 10 
- Dankzegging en voorbeden 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 689 (zoals genoteerd in het L:iedboek met 
voorzang) 
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 
 
 
Nieuwsbrief 
* Het toerustingsprogramma voor het seizoen 2019/2020 is 
gereed. 
* In de 1e week van oktober wordt de geluidsinstallatie in onze 
kerk vervangen. De huidige geluidsinstallatie geeft steeds meer 
storingen en is op. Lees ook Contact van september. Het 
klusteam van onze kerk is inmiddels bezig met het 
voorbereidende werk, zodat u er niet van moet opkijken als her 
en der kabels hangen. Vanaf zondag 6 oktober beluistert u de 
kerkdiensten door een nieuwe geluidsinstallatie. De eerste 
weken zal zo nodig finetuning plaatsvinden voor een optimale 
geluidskwaliteit. 
* Op woensdag 2 oktober is er weer een Seniorenmiddag. Jan 
Bos, een bekende Lunteraan, komt vertellen over het wel en wee 
van bijen en de bijenteelt in Nederland. Aanvang: 14.00 uur, zaal 
open: 13.30 uur. Allen van harte welkom! 
* Volgende week zondagavond is er welkomdienst. Thema: Het 
verhaal achter Mozes. De WelcomeSingers zijn er ook. 
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