
 
 

Liturgie en nieuws, zondag 16 februari 2016, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 
  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema Voorganger: ds. K. Santing (Ede) 
Organist: Sipke de Boer Organist: Ed Keijzer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Willemijn Doornbos Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst:  Lied 303 
- We bereiden ons in stilte voor op deze dienst 
- Welkom  
- Aanvangslied: Psalm 62: 1 en 5 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria (Lied 195), waarna we 
gaan zitten 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Jezus, U bent het licht in ons leven (3x) Taizé 
 
Jezus, U bent het licht in ons leven: 
Laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven: 
Laat mij Uw liefde aannemen, Heer. 
 
- Woord voor onderweg: Spreuken 9: 10 
- Zingen: Psalm 111: 2 en 5 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen (3 x in canon) (Geroepen 
187) 
 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij  
 

 
- Zingen: Lied  653: 3 en 7 
- Verkondiging  
 - Zingen: Op Toonhoogte lied 150: 1, 3 en 4 
( tijdens zingen komen kinderen terug uit de knd) 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Dankgebed en voorbeden 
- Slotlied: Psalm 68: 7 en 9 
- Zegen, waarna we zingen: Lied 425 
- Orgelspel 
 
Liturgie voor de avonddienst 
 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 107:1, 2 
- Stil gebed, Aanvangswoord en Groet 
- Zingen: Lied 984 
- Gebed om het licht van de heilige Geest 
- Schriftlezing Thora: Deuteronomium 24:14-22 
- Zingen: Lied 335 ( 3 keer) 
- Schriftlezing Evangelie: Mattheüs 19:27-30; 20:1-16 
- Zingen: Lied 990 
- Uitleg en Verkondiging: Waaraan hebben we het verdiend? 
- Zingen: Lied 827 
- Geloofsbelijdenis gezongen/ Klein credo: Lied 344 
- Gebeden 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 422 



- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Johannes 4: 1 t/m 26 
Nieuwsbrief 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 
ophalen voor de zegen.  
* U kunt nu ook geven aan de collectes met uw smartphone en 
de Givt-collecte-app. Lees de informatie in Contact van januari. 
Er liggen folders op de statafel in de hal.  
* De catechese is weer op dinsdag 18 februari en op woensdag 
19 februari.  
* Op woensdagavond 19 februari is de kring: een goed verhaal 
van Jesaja over de Messias, lezen met Sanmartin,  aanvang: 
20.30 uur. 
* Op donderdag 20 februari gaat de kring ‘Een goed verhaal over 
Exodus’ verder, 20.30 uur.  
* Op 1 maart is ons kostersechtpaar Anne en Ria Hazenberg 
12,5 jaar in dienst. Een prachtig jubileum. Bij deze mijlpaal willen 
we aansluitend aan de ochtenddienst van 1 maart stilstaan met 
goede woorden, koffie en lekkers. 

- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 
 
 
 

  

  



  

 


