
 
Liturgie en nieuws, zondag 6 oktober 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

Israëlzondag  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema 
Organist: Job André  Organist: Johan Hulshof 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Wieteke Keijzer  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Door de wereld gaat een woord, Lied 802:1, 3, 
4, 5, 6 
- Woord van welkom 
- Intochtslied: Psalm 122: 1, 2 (staande) 
- Stil gebed, Votum en Groet 
- Zingen: Klein Gloria, Lied 195 (waarna allen gaan zitten) 
- Gebed van inkeer 
- Zingen: Tel uw zegeningen 
 
Tel uw zegeningen één voor één, 
 tel ze alle en vergeet er geen, 
 tel ze alle, noem ze één voor één 
 en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 
 
 Als op ’s levenszee, 
 de stormwind om u loeit, 
 als ge tevergeefs, 
 uw arme hart vermoeit. 
 Tel uw zegeningen,  
 tel ze één voor één 
 en ge zegt verwonderd, 
 Hij liet nooit alleen. 
 
 Tel uw zegeningen één voor één, 
 tel ze alle en vergeet er geen, 
 tel ze alle, noem ze één voor één 
 en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 
en legt over ons Zijn Naam. 

 
- Woord van geloof en levensvernieuwing: Efeziërs 2: 12-18 
- Zingen: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere, Lied 868: 
1, 2, 5 
- Gebed bij de opening van de bijbel 
- Zingen: Shalom chaverim (Vrede, mijn vrienden, tot we elkaar 
weer ontmoeten, vrede) 
 
Shalom chaverim, shalom chaverim, 
Shalom, shalom 
L’hit-rah-oat, L’hit-rah-oat 
Shalom, shalom 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst.  
- Muziek door Sipke de Boer en Jacqueline van de Steeg. 
- De Bijbel open: Jesaja 5: 1-7 en Lucas 20: 9-18 
- Zingen: Psalm 80: 1, 4, 6, 7 
- Verkondiging: Gij heb een wijnstok uitgegraven 
-  Muziek: ‘Vrede voor Jeruzalem’ door Sipke Boer en Jacqueline 
van de Steeg. 
- Zingen: Psalm 122: 3 
- Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug. 
-  In memoriam 
- Zingen: Lied 913: 1 
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Zegenlied (staande) 
  
De zegen van God, onze Vader 
zij met ons waar wij ook gaan. 
Hij zal ons behoeden, bewaren, 



Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Genade van Christus de Here, 
Zijn waarheid zij ons tot licht, 
om steeds meer Zijn liefde te leren, 
te leven op Hem gericht. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, 
met kracht zal Hij naast ons staan, 
door vrede en hoop ons verblijden, 
zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
- Zegen, waarna wij zingen Lied 415: 3 (staande). 
 
- Orgelspel 
 

Nieuwsbrief 
* Aan de deur is weer een jeugdcollecte. 
* Vanavond is er welkomdienst met de WelcomeSingers en het 
thema is: Het verhaal achter Mozes 
* Volgende week zondagmorgen komt Gospelkoor Puur uit 
Nootdorp zingen; de koorleden zijn een weekendje hier. 
* Woensdag 16 oktober is er een “Open Ochtend” van de 
interkerkelijke vrouwengroep “Samen groeien” ( 9.15 – 11.15 uur 
in de zaal van de kerk). Elly van de Berg (Ede) spreekt over 
“Balans of disbalans”. U bent vanaf 9.00 uur harte welkom. Er is 
kinderoppas 

  
 
 
  
 


