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Mededelingen : 
*De bloemen van zondag  14 februari gaan met de hartelijke groet naar 
Mevr. G. Koolstra-Wieringa, Oud Arnhemseweg 32. Zij is 9 februari 80 jaar 
geworden. 
 
*Kerkdiensten zijn t/m zondag 28 februari 2021 uitsluitend online mee te 
maken, dus via kerkdienstgemist.nl. Worden er daarna andere 
mogelijkheden bekend gemaakt dan verneemt u dit via de Nieuwsbrief 
 
*De Bekercollecte van deze zondag 14 februari is bestemd voor het 
Rotondehuis in Lunteren. Hier worden de gastbewoners binnen de 
leefgemeenschap geholpen te komen tot zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid. De Diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.  
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 14 februari 2021 
Viering Heilig Avondmaal 

 
Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur 
Voorganger : Ds. A. Pilkes Van Delft ( Rhenen) 
Organist : Sipke de Boer 
 

Kindermoment: Alies Hendriksen 
Beamerdienst : Betsy Verburg 
Bloemendienst : Gerda Coers 

 
 
Avonddienst aanvang : 19.00 uur 
Voorganger : Ds. E.H. Egberts (Nijkerk) 

Organist : Job André 
 
 
Collecten: 
1e Kerk  
2e Onderhoudsfonds 
Bekercollecte ( Diaconie) 
Deurcollecte Jeugd 
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Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 
*Lied voor de dienst : De kracht van Uw liefde door Sieneke en Bas (opname) 

*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Lied 834 Vernieuw Gij mij , o eeuwig Licht (opname) 
*Stil gebed 
*Bemoediging en groet 
*Gebed van inkeer en bemoediging 
*Psalm 145:3 (predikant leest voor terwijl organist speelt) 
*Smeekgebed  
*Psalm 117 (opname) 
*Gebed bij de opening van de Schrift 
*Schriftlezing OT : 2 Koningen 5:1-15 
*Psalm 32:4 (predikant leest voor terwijl organist speelt) 
*Evangelielezing :Markus 1:40-45 
*Lofprijzing (uitgesproken door de predikant) 
*Verkondiging 
*Meditatief orgelspel 
*Lied 350:1,2,3,6  (predikant leest voor terwijl organist speelt) 
*Gebeden 
*Aandacht voor de collecten 
 1e Kerk 2e Onderhoudsfonds; Bekercollecte ( Diaconie) Deurcollecte Jeugd 

AVONDMAALSVIERING 
*Nodiging 
*De grote lofprijzing 
*Zingen :tekst (sanctus en benedictus) melodie Psalm 118 
(predikant leest voor terwijl organist speelt)  
 
Heilig zijt Gij, o HERE, HERE, 
Heilig Uw Naam en Uw gebod. 
Alles wat ademt moet U eren, 
Heilige HERE Zebaoth! 

Gezegend zij de grote Koning, 
die tot ons komt in ‘s HEREN Naam. 
De hele aarde wordt Zijn woning, 
Hij richt een nieuwe wereld aan 

*Het tafelgebed 
*De inzettingswoorden 
*Gebed :Onze Vader 
*Gezang 188:1 : “O Lam van God, “ (predikant leest voor terwijl organist speelt) 

3 

 

*Lopende Viering  
*Dankzegging 
*Slotlied Psalm 150:1,2 (opname) 
*Zegen 
*Orgelspel 

Liturgie Avonddienst 
Thema: ‘Back to Basics, Terug naar de Basis’’ 

Bij het zien 
van al die brokjes 

denk ik 
het is vogelbrood. 

Kom maar 
schuwe hippe vogel, 

kom maar 
oude tamme kraai, 

kom maar postduif moe gevlogen, 

kom maar 
mussen uit de goot. 

Bij het zien 
van al die brokjes 

weet ik 
het is vogelbrood. 

 
Jaap Zijlstra 

 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Muziek : ‘Ik zal er zijn’, Sela (opname) 
*Voorbereiding in stilte – aanvangswoord en groet 
*Gebeden 
*Schriftlezing: Exodus 12: 14 t/m 20 
*Muzikaal intermezzo op het orgel rondom Gezang 350. ‘God, die leven hebt 
gegeven’ (predikant leest voor terwijl organist speelt) 
*Overdenking 
*Muziek : Opwekking 737 ‘U nodigt mij aan tafel’ (opname) 
*Viering van het avondmaal: 
 -lezen formulier Dienstboek 
 -Lied 385 : De tafel van samen (opname) 

-orgelspel tijdens rondgaan brood en wijn.  
-dankzegging 
-afgesloten met Psalm 103 (predikant leest voor terwijl organist speelt) 

*Voorbeden en dankgebed – gebedsstilte – Onze Vader 
*Aandacht voor de collecten 
 1e Kerk 2e Onderhoudsfonds; Bekercollecte ( Diaconie) Deurcollecte Jeugd 
*Lied 802 : “Door de wereld gaat een woord” (opname) 
*Zegen 
*Orgelspel 


