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Liturgie Avonddienst 

*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: lied 25a 
*Stil gebed, Votum en Groet 
*Lied bij de opening van de Schrift: lied 314: 1 
*Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 2: 1-5 
*Zingen lied 435: 1 
*Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteus 25: 1-13 
*Zingen lied 439: 1 
*Verkondiging. 
*Meditatief orgelspel 
*Geloofsbelijdenis (gesproken; staande) 
*Zingen: lied 460: 1 en 6 
*Dankzegging en voorbeden. 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk. 1e Diaconie 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied: lied 452: 1 en 2 
*Zegen 
*Orgelspel 

Mededelingen Nieuwsbrief: 

 Kerst-Inn 2e Kerstdag gaat dit jaar niet door ivm met het Covid-19 virus. We 
hopen in 2021 weer een Kerst-Inn te kunnen organiseren. 

 Diaconiecollecte 29 november 2020 is bestemd voor Dorcas 
De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Sneeuw zorgt 
ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang 
helemaal niemand. Een voedselpakket is meer dan welkom. Maar vanwege 
corona kon de organisatie die helaas niet in Nederland inzamelen. Dit jaar is geld 
ingezameld om vervolgens in de landen zelf de pakketten te kopen. De 
voedselpakketten gaan naar de meest kwetsbaren. Het geeft hen hoop te weten 
dat er mensen om hen geven. 

 Reserveren. Kerkdiensten, met ingang van december niet meer per wijk, Iedereen 
kan gelijk reserveren ongeacht wijkindeling. 

 De bloemen van a.s. zondag gaan met een hartelijke groet naar de familie 
Katchatrian. Marskamp 37. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 29 november 2020 

1e Advent 

 

Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur 

Voorganger : Ds. W.J.W. Scheltens ( Lunteren) 
voorbereid door Ds.H.Makkinga (Doetinchem) 

Organist : Job Andre 

 

 

 

Avonddienst aanvang : 19.00 uur 

Voorganger : Ds.B.L. Bos ( Oudekerk aan de Amstel) 

Organist : Ed Keijzer 

 

 

Collecten: 

1e Diaconie 

2e Onderhoudsfonds
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Liturgie Ochtenddienst 
1e advent 

* Orgelspel 
*Opwekkingslied: “Verwachten” https://youtu.be/kas0UpATmrc 

*Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst (Gemeente gaat staan) 
*Aanvangslied Psalm 24: 1, 4.De aarde en haar volheid 
https://www.youtube.com/watch?v=rReN1PTEzcM&ab_channel=NederlandZingt 

*Stil gebed 

*Votum  
v.Onze hulp is de Naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die voor altijd trouw is 
en nooit loslaat wat Hij eenmaal is 
begonnen. 
 

*Groet 
v. Genade en vrede, voor u en voor jou 
van God, onze Vader 
van Jezus Christus, onze Heer 
in gemeenschap met de heilige Geest. 
a.  Amen.    (Gemeente gaat zitten) 

*Aansteken eerste Adventskaars en voorlezen gedicht (Welmoed Doornbos ) 
*Kyrie - gebed  
*Lied 1010: 1, 3    “Geef vrede, Heer, geef vrede” https://www.youtube.com/watch?v=UWFxnuulIYw 

*Kindermoment 
-Sylvia van Hunnik geeft een toelichting op het Kerstproject “Ik zie toekomst in jou.” 
-Catharina Doornbos vertelt over het weekthema,  
-We luisteren naar het projectlied via de beamer  

*RONDOM HET WOORD 

*Gebed van de zondag 

*Lezing: Micha 7: 1-7 

*Lied 447: 1, 2, 3.  “Het zal zijn in het laatste der tijden” 
https://www.youtube.com/watch?v=8NtJtjY7kp8&list=RD8NtJtjY7kp8&start_radio=1&t=24&ab_channel=NederlandZingt 

*Lezing: Evangelie volgens Lucas 1: 5-25 

*Lied 466: 1, 3  “O kom, o kom, Immanuël” (organist speelt lied )(tekst Gezang 125) 
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1 O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het lof uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

3 O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 

*Uitleg en overdenking 
*Meditatief orgelspel 
*Lied 439: 1, 2, 3.  “Verwacht de komst des Heren” https://www.youtube.com/watch?v=gQw11p-
b5YQ&ab_channel=EgbertMinnema 

*GEDACHTENIS 
Gedachteniswoorden in verband met het overlijden van mw. G. Boon-Lagerweij 
Lied: Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam, ( organist speelt lied ) 

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam, 
die hemel en aarde verenigt tezaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart. 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die naam nog niet? 
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied. 
 

*ONS ANTWOORD: GEBEDEN en GAVEN 
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,  Onze Vader (gezamenlijk) 
Aandacht voor de collecten (bij het verlaten van de kerk) : 1e Diaconie 2e Onderhoudsfonds  
Gemeente gaat staan 

*Slotlied 435: 1, 4. “Hef op uw hoofden, poorten wijd” 
https://www.youtube.com/watch?v=4_c4FQ6yWYQ&ab_channel=NederlandZingt  

Kinderen van de nevendienst komen terug. 

*UITZENDING en ZEGEN 
v. DE GENADE VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS 
 EN DE LIEFDE VAN GOD 
 EN DE GEMEENSCHAP VAN DE HEILIGE GEEST 
 MET U ALLEN 
a.    AMEN (gesproken)  Gemeente gaat zitten 
Orgelspel   


