
 
Liturgie voor zondag 4 oktober 2020, Gereformeerde Kerk (PKN)  Lunteren 

 
 
 
    

Morgendienst  Avonddienst Welkomdienst mmv WelcomeSingers 

Voorganger: dr. G.C. den Hertog (Apeldoorn) Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Sipke de Boer Organist: Johan Hulshof 
Kindermoment:    

  Collecten: 1e: Kerk , 2e : Onderhoudsfonds 

    
    
Liturgie voor de morgendienst  
 
- Orgelspel 
- Welkom en mededelingen. 
- Aanvangslied: Psalm 84:1, 2 Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer  
https://www.youtube.com/watch?v=7zqMIDVRwi8 
- Stil gebed, Votum en Groet  
- Klein Gloria gespeeld door de organist 
-Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Lied 281:1, 2, 3, 4, 5 Wij zoeken hier uw aangezicht 
- Woord van genadeverkondiging. 
- Lezing van de leefregel Micha 6:6-8 & Romeinen 13:8-10 
- Zingen: Psalm 32: 3 
- Kindermoment: Een opgenomen filmpje wordt door het beamer 
team getoond 
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
- Eerste schriftlezing uit: Psalm 147  
- Tweede schriftlezing uit: Lucas 12:22-32  
- Zingen: Lied 225:1, 2 Zingen wij van harte zeer (ik kan het 
nergens vinden, jullie misschien wel? Anders kan het zo dat de 
organist of wie dan ook het speelt en dat ik of iemand anders het 
voorleest) 
- Verkondiging: Gods weg met Israël en zijn zorg voor de 
dieren 
- Meditatief orgelspel 
- Dankzegging, voorbeden en het gezamenlijk gebeden “Onze 
Vader” 
- Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 

- Slotlied:  Psalm 147:1 Lof zij de Heer, goed is het leven   
https://www.youtube.com/watch?v=U5uoH1pUnvc 
- Zegen 
- Orgelspel 

Liturgie voor de avonddienst 

- Orgelspel   
- Voor de dienst zingende WelcomeSingers: Door de wereld gaat 
een woord, Lied 802:1, 3, 4, 5, 6  
- Woord van welkom  
- Intochtslied: Psalm 122: 2, 3 (staande)  
Samenzang vanuit de Laurenskerk in Rotterdam, opname van 
Nederland Zingt 
https://www.youtube.com/watch?v=Pii7W5mwoJw   
- Stil gebed, Votum en Groet  
- Gebed van inkeer   
- De WelcomeSingers zingen: Tel uw zegeningen   
- Gij die behoedt (door Henk Jongerius)   

Gij die behoedt,  ons mensen zoekt  
eens en voorgoed: uw naam is goed.   
Gij die bewaakt, ons mensen maakt:  
een man, een vrouw: uw naam is trouw.  
  
Gij die bevrijdt ons mensen leidt  
uit slavernij: uw naam maakt vrij.  

https://www.youtube.com/watch?v=7zqMIDVRwi8
https://www.youtube.com/watch?v=U5uoH1pUnvc
https://www.youtube.com/watch?v=Pii7W5mwoJw


Gij die gestaag met mensen gaat  
en trouw belooft: uw naam wekt hoop.   

- WelcomeSingers zingen Wie in Gods schaduw wonen wil  
Uit: Zingend Geloven 6, 65   
- Gebed bij de opening van de bijbel  
- De WelcomeSingers zingen:  Shalom chaverim (Vrede, mijn 
vrienden, tot we elkaar weer ontmoeten, vrede)  
- De Bijbel open: Psalm 122   
- De WelcomeSingers zingen: Psalmen voor Nu 122  
- Verkondiging: Om hen in het huis van de HEER, onze God 
 - Samenzang met Gospelkoor Tin Speransa in de Grote Kerk in 
Apeldoorn: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere, Lied 
868: 1, 2, 5  
https://www.youtube.com/watch?v=saTg2UC0lNQ  
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader ( zachtjes meebidden) 
- Aankondiging van de collecte  
- Slotlied: met de WelcomeSingers zingen we (zachtjes) het 
Zegenlied (staande)  
- Zegen (staande)  
- WelcomeSingers zingen: U bent mijn schuilplaats ( Opwekking 
176)  
- Orgelspel 

• Afgelopen zondag liet de beeldverbinding ons in de 
steek. We hadden via KerkdienstGemist wel geluid, 
maar geen beeld. Het groene scherm lag dus niet 
aan uw verbinding thuis. We proberen de 
technische problemen deze week te verhelpen, 
zodat u vanaf deze zondag onze diensten weer 
volledig kunt meebeleven 

• De bloemen van a.s. zondag gaan met een hartelijke 
groet naar Mw. A. Strootman -Vroegop. Boslaan 1/a 

 

• Donderdag 1 oktober is het technische probleem met 
onze video verbinding opgelost. 
Dus zondag weer kijken en luisteren   naar de 
diensten 

 

 

  
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=saTg2UC0lNQ

