
 
Liturgie en nieuws, zondag 30 augustus 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

 
 
    

Morgendienst    

Voorganger: ds H.Z. Scheltens - Ritzema   
Organist: Sipke de Boer   
Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds   

    

    
    
Orde van Dienst 

- Orgelspel  
- Welkom en mededelingen  
- Aanvangslied: Psalm 100: 1, 2, 4  een opname van Nederland 
Zingt in de Sint-Nicolaaskerk in Middelburg  
https://www.youtube.com/watch?v=7K65PIBjYbs  
- Stil gebed, Votum en groet 
- Gebed van inkeer en verootmoediging  
- Zingen: Lied 314 (WelcomeSingers)  
- Inleiding op de bediening van de Heilige doop aan Mees Floor  
- Doopgebed  
- Zingen: peuters/kleuters: Jezus is de goede Herder (stream  
Bas van Maanen)  
- Vraag aan de gemeente  
- Vragen aan de doopouders Erik Floor en Anouk Floor- van de 
Pol:  
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, van wie jullie vader en moeder zijn, 
naar jullie vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen  in 
de waarheid van God en hem een voorbeeld van christelijke 
levenswandel te geven?  
- Bediening van de Heilige Doop aan Mees Floor  
Gij helpt de last ons dragen, Gij steunt bij elke tred,   

- Zingen: Elly Zuiderveld  Ik zegen jou  
https://www.youtube.com/watch?v=IrxAFH7Zpfo  
- Overhandiging doopkaars  
- Kindermoment 
- Geschenkje namens kindernevendienst voor Mees Floor;  
  verhaal over Saul en David ( 1 Samuël 18) 
- De Bijbel open: Psalm 70  
- WelcomeSingers zingen: Lied 939 (Op U alleen, mijn licht en 
kracht)   
- Verkondiging 
- Orgelspel  
- Zingen: Huisband: Gods zegen voor jou (stream van Bas van 
Maanen)  
- In memoriam (staande) 
- Luisteren: How great Thou art  
https://www.youtube.com/watch?v=Cc0QVWzCv9k  
- Dankgebed, stil gebed, voorbeden, Onze Vader  
- Aandacht voor de collecten  
- Slotlied: Van U zijn alle dingen, een opname van Nederland 
Zingt in de St. Michaëlskerk in Zwolle 
https://www.youtube.com/watch?v=ijepLwNnaGk 

Van U zijn alle dingen, van U, o God en Heer,   
van U de zegeningen die ‘k biddende begeer.   
Gij wilt mijn weg omringen met liefde wijs en teer.   
Wat wij ooit goeds ontvingen, het is van U, o Heer.    

Nog voor wij U iets vragen, voorkomt Gij ons gebed.   
Gij hebt aleer wij klagen, op onze nood gelet.   

https://www.youtube.com/watch?v=7K65PIBjYbs
https://www.youtube.com/watch?v=IrxAFH7Zpfo
https://www.youtube.com/watch?v=Cc0QVWzCv9k
https://www.youtube.com/watch?v=ijepLwNnaGk


Gij helpt de last ons dragen, Gij steunt bij elke tred, 
zelfs bij de zwaarste plagen zijt Gij de God die redt.   

U zal ik eeuwig eren, die eeuw’ge goedheid zijt!   
U blijve, Heer der heren, geheel mijn hart gewijd.   
Wat kan ik niet ontberen wanneer uw hand mij leidt,   
wat vuriger begeren dan uwe heerlijkheid!   

- Zegen  
- Orgelspel  

 

     
   

Nieuwsbrief  

* Volgende week is er de viering van het Heilig Avondmaal, 
zowel in de morgendienst als nu ook weer in de avonddienst van 
7 uur.  
* Met ingang van september zijn er naast de morgendiensten ook 
weer avonddiensten, aanvang: 19.00uur.  
*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.  
* U heeft in juli een brief ontvangen voor een extra financiële 
bijdrage voor onze kerk en diaconie. Dit vanwege de gederfde 
collecte-opbrengsten in corona-tijd en de aanschaf van de 
beeldverbinding. Nog niet iedereen heeft bijgedragen. Wellicht is 
de brief bij u vanwege de vakantieperiode even blijven liggen. 
Graag alsnog uw bijdrage op bankrekeningnummer 
rekeningnummer NL54 RABO 0337 5123 29 van onze Kerk, 
onder vermelding van ‘we zien om naar elkaar’. Bram Munters en 
Ton van Vuren  

  

 

 
 


