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Mededelingen: 
 De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet van de 

gemeente Marloes Veldhuizen-Robbertsen 
 Per direct kunnen berichten voor de beamer, Contact en de Nieuwsbrief 

gestuurd worden aan: redactiecontact@gklunteren.nl , voor de beamer 
voor donderdag 18:00 uur 

 Woensdag 28 oktober j.l. zijn The Followers ( catechisatie nieuwe stijl) 
van start gegaan. 
Voor iedereen van 13 tot 21 jaar iedere woensdag van 19:00 tot 20:15 
uur, begeleiders Betty Diender, Jaco van Riessen en Sita Abma. 
Leuke gespreksonderwerpen, veel eigen inbreng en ook activiteiten. 
Kom eens kijken...je bent van harte welkom! 

 De beroepingscommissie roept de gemeente op om namen in te dienen 
van mogelijke predikanten voor onze gemeente die voldoen aan de 
profielschets (zie ‘Contac’t van oktober). De namen graag mailen 
naar ton@vvuren.nl. U kunt de namen ook persoonlijk doorgeven 
aan één van de leden van de beroepingscommissie: Jan Bouwsema, Alide 
Bouwsema, Jan Hassink, Ab Welgraven, Sieneke Kraai, Johan Kraai, 
Marjolijn Agterberg en Ton van Vuren.  
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 8 november 2020 

 

Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur 

Voorganger : Ds. F.D. Meijnhardt,( Leersum) 

Organist : Sipke de Boer 

Kindermoment: 

 

 

 

Avonddienst ( welkomdienst ) aanvang : 19.00 uur 

Voorganger : Ds.H.Z.Scheltens-Ritzema ( Lunteren) 

Organist : Marget Spelt 

Dwarsfluitist : Jacqueline v.d. Steeg-Dwarshuis 

 

 

Collecten: 

1e Kerk 

2e Onderhoudsfonds
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Liturgie Ochtenddienst 

 Orgelspel 
 Lied vooraf Breng ons samen (sela) https://youtu.be/viDEiA97BIo 
 Welkom en mededelingen. 
 Aanvangslied: Psalm 150  
 Stil gebed, Votum en Groet  
 Klein Gloria, gespeeld door de organist 
 Gebed van inkeer en verootmoediging. 
 Woord van genadeverkondiging 
 Lezing van de leefregel 
 Lied 274 
 Kindermoment : Een opgenomen filmpje wordt door het beamer team getoond 

 Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 Eerste schriftlezing uit: Deuteronomium 5 : 16 (over het 5e gebod) 

“Toon eerbied voor uw vader en moeder, zoals de HEER uw God u heeft geboden. 
Dan wordt u gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land, dat de 
HEER uw God u geven zal.” 

 - Lied: ‘Hoor dan, luister toch, dit zijn de woorden…’  
 Tekst en muziek: Fred Meijnhardt, pianist: Trude Meijnhardt-Kragt  
 ( Tekst gesproken met pianobegeleiding) 
 Keervers: ‘Hoor dan, luister toch, dit zijn de woorden, 
                  smekend om onderdak, een thuis in je hart.’ 
      Solo: - Wie, wie is het in lief en in leed, 
                 wie mag jou hebben, zo diep en zo breed? 
                 Een god die jou uitwoont, vervreemdt van jezelf? 
  Keervers 
      Solo: - Ik, Ik ben het, aanwezig in alles, 
                 schreeuwende stilte, onzegbaar geheim, 
                 Ik bij jou, hier en nu voorgoed jouw God. 
  Keervers 
    Solo:  - Ik, Ik was het, Ik scheurde je los, 
                uit dat wat geen licht geeft, het nachtland, de angst. 
                Heb je nog honger, een trek naar de vrijheid, 
                naar ruimte onmetelijk, Ik breng je er! 
   Keervers 
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 - Tweede schriftlezing uit: Markus 3: 31 – 35 
 - Zingen: Lied 316 : 1 en 4 
 - Verkondiging : over het 5e gebod van de 10 geboden 
 - Meditatief orgelspel 
 - Dankzegging, voorbeden en het gezamenlijk gebeden “Onze Vader”  
 - Aandacht voor de Collecten bij de uitgang: 

- 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
 - Slotlied: Zegen mij …. Opwekking 710   
 - Zegen  : beantwoord met de tekst van lied 415:3 
 - Orgelspel  

  


