
 
Liturgie en nieuws, zondag 23 augustus 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

 
 
    

Morgendienst    

Voorganger: ds W.J.W. Scheltens   
Organist: Johan Hulshof   
Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds   

    

    
    
Orde van Dienst 

- Voor de dienst orgelspel  
- Welkom en mededelingen  
- Aanvangsliederen: Psalm 33:8 en Psalm 62: 1, 4 zang vanuit 
de Sint Jacobskerk in Vlissingen in een opname van Nederland 
Zingt 
https://www.youtube.com/watch?v=UknVz3pNXcM  
- Stil gebed, Votum en groet  
- Inleiding op de doop en doopgebed 
- Doopvragen aan Collin Lumenta:   

1. Are you fully convinced in your heart, that Jesus Christ is your 
Saviour, both in good times and in bad times?  
2. Are you fully convinced in your heart, that you are a child of 
our Lord in heaven and that you therefore want to be baptised in 
the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit?  
3. Do you want to cooperate in the building of the community of 
Jesus Christ, all over the world?  Let us know, what is your 
answer!  

 - Bediening van de heilige doop aan Collin Dominick Joshua 
Lumenta 
- The Lord bless you and keep you, John Rutter  
https://www.youtube.com/watch?v=lCpxgEHqjFA  
- Doopvragen aan doopouders: Daniël en Gerrianne van de Heg, 
Collin en Felicia Lumenta en Wim en Chantal Zandsteeg   

 

 1. Geloven jullie, dat de waarheid van God, die ons gegeven is 

in de Bijbel, in de Apostolische Geloofsbelijdenis beleden 
wordt en in de kerk de bron van verkondiging is, ons volle 
vertrouwen verdient en ons brengt bij de God van ons leven? 
2. Belijden jullie, dat onze kinderen, hoewel ze delen in het 
onvolkomene van de wereld, opgenomen zijn in het heil van 
Christus en daarom gedoopt worden?  
3. Beloven jullie deze zoon/dochter, van wie jullie vader en 
moeder zijn, naar jullie vermogen te onderwijzen en te doen 
onderwijzen in de waarheid van God en hem/haar/hen een 
voorbeeld van christelijke levenswandel te geven?   

- Who You say I am - Hillsong Worship  
https://www.youtube.com/watch?v=lKw6uqtGFfo  - Bediening 
van de heilige doop aan Bas van de Heg,  Olivier Zachary 
Nechemia Lumenta en Job Jacob Zandsteeg 
-  Zegenwens - Elly Zuiderveld-Nieman  
https://www.youtube.com/watch?v=IrxAFH7Zpfo  
- Gebed om de Heilige Geest  
- Kindermoment vanuit de kring van de kindernevendienst door 
Alies Hendriksen 
- De Bijbel open: Handelingen 8: 26-40  
- Psalm 105: 1, 2, 3 
https://www.youtube.com/watch?v=eDw2akZ5ugM  
- Verkondiging: Wat is er tegen?  
- Zingen: “In de Heer vind ik heel mijn sterkte ” door de 
WelcomeSingers   

https://www.youtube.com/watch?v=UknVz3pNXcM
https://www.youtube.com/watch?v=lCpxgEHqjFA
https://www.youtube.com/watch?v=lKw6uqtGFfo
https://www.youtube.com/watch?v=IrxAFH7Zpfo
https://www.youtube.com/watch?v=eDw2akZ5ugM


In de Heer vind ik heel mijn sterkte,  
in mijn God de vreugdezang.  
Gij die mijn bevrijding bewerkt,   
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x)   

In the Lord I'll be ever thankful,  
in the Lord, I will rejoice  
look to God, do not be afraid.   
Lift up your voices, the Lord is near. (2x)   

Dalam Tuhan ku dapat kuatan.   
Dalam Tuhan senang.  
Dalam Tuhan kebebasan   
Pada Mu ku jakin, tak takut. (2x)   

- In memoriam Max Wormgoor 
- Improvisatie op de vleugel ‘Abba, Vader, U alleen behoor ik toe’ 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader  
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds (bij de uitgang) 
- Slotlied: Abba, Vader, U alleen behoor ik toe’  
https://www.youtube.com/watch?v=fRUz5NPUERQ  
- Zegen 
- Uitleidende orgelmuziek  

  

 

 

Nieuwsbrief  

* Volgend week is de bediening van de heilige doop aan Mees 
Floor.  
* Wie financieel in de knel komt door de coronacrisis kan zich 
wenden tot de diakenen.    
* Nu velen via Kerkdienst gemist de diensten meebeleven kunt u 
met de collecte meedoen via een bankoverschrijving  of via de 
Givt-collecteapp. U kunt  ook uw gave overmaken naar 
NL54RABO 0337 5123 29 (Kerk) en NL30RABO 0337 5573 81 
(Diaconie). De banknummers staan ook in Contact. Bij voorbaat 
hartelijk dank.  
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