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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 22 augustus 2021 
 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. H. Blankespoor, Den Haag 
Organist: Sipke de Boer 
 

Ouderling van dienst: Jan Hassink 
Diaken van dienst: Nico van Renssen 
Oppasdienst: Paula en Carlijn 
Kindernevendienst: Paula en Carlijn 
Beamerdienst: Diana 
Bloemendienst: H. Vreugdenhil 

 
Gezamenlijke Avonddienst in de Gereformeerde Kerk 

Aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: dhr. R. Fluit, Vrouwenpolder 
Organist: Ed Keijzer 
 
Collecten: 
1e Kerk 
2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 
*Lied voor de dienst: Als een hert dat verlangt naar water ( opname) 

*Welkom en mededelingen 
*Intochtslied: Psalm 84:1,2 en 4 
*Stil gebed, Votum en Groet 
*Gebed van inkeer en verootmoediging 
*Zingen: Lied 405, alle coupletten 
*Genadeverkondiging en de Vrede 
*Zingen: Lied 213, alle coupletten 
*Kindernevendienst : Marjolijn Achterberg 
*Lied : Bruiloft in Kana (opname) 

kinderen gaan naar kindernevendienst  
*Schriftlezing uit Openbaring 3:14, 19-22 bij de tekst Spreuken 23:26a 
*Gebed om verlichting door de Heilige Geest 
*Verkondiging 
*Meditatief Orgelspel  

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst. 
*Zingen: Opwekking 214, alle coupletten 
1 Ik wandel in het licht met Jezus, 
het donk're dal ligt achter mij, 
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen, 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 
Refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem, 
en niets kan mij van Jezus scheiden 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
2 Ik wandel in het licht met Jezus, 
geen duist're wolk bedekt de zon, 
en 'k kan niet anders 'k moet Hem 
prijzen, 
die de zonde in mij overwon. 
Refrein: 
 
3 Ik wandel in het licht met Jezus, 
mijn ziel is Hem gans toegewijd, 
met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 
Refrein  
 

4 Ik wandel in het licht met Jezus, 
o, mocht ik zelf een lichtje zijn, 
dat straalt te midden van de wereld, 
die gebukt gaat onder zorg en pijn. 
Refrein: 
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*Dankzegging, voorbeden met gezamenlijk "Onze Vader" 
*Aandacht voor collecten 

1e Kerk; 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied: Lied 675, beide coupletten 
*Zegenbede 
*Orgelspel  
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Liturgie Avonddienst 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Zingen Psalm 139: 1 en 2 “Heer, die mij ziet zoals ik ben”  
*Bemoediging en groet 
*Zingen Psalm 139: 14 “Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt”  
*Gebed  
*Zingen Lied 912: 1, 2, 5 en 6 “Neem mijn leven laat het Heer”  
 
DIENST VAN HET WOORD 
*Gebed opening van het Woord 
*Schriftlezing Zacharia 8: 1 – 8 en 20 - 23 (NBV)  
*Zingen Lied 1016: 1 en 2 “Kom, laat ons opgaan naar de berg” 
*Schriftlezing Marcus 8: 22 - 26 (NBV) 
*Zingen Lied 534: 1 en 4 “Hij die de blinden weer liet zien”  
*Verkondiging “Een helder zicht” 
*Meditatief orgelspel 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
*Zingen Lied 340b Geloofsbelijdenis. 
*Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afsluitend met het Onze Vader  
*Aandacht voor collecten 
1e Kerk; 2e Onderhoudsfonds 
*Zingen Lied 418: 2, 3 en 4 “God schenk ons de kracht”   
 
ZEGEN 
*Zending en Zegen 
*Orgelspel 
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Mededelingen 
*Bloemen 
De bloemen van a.s. zondag gaan met enorm veel dank naar Greet Dijkhuizen, 
Rogakker 6. Greet heeft zich een bijzonder lange tijd ingezet voor de oppasdienst 
 

*Welkomdienst  
Op 29 aug om 19:00 uur, voorganger: ds. Ria Scheltens – Ritzema 
m.m.v. de WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt 
thema:”As ’t nie kan zoo as ’t mot, dan mot ’t mer zooas ‘t kan “ 

 
*Kerkdiensten 
Vanaf zondag 4 juli zijn de kerkdiensten weer met 76 personen te bezoeken. 
Vooraf reserveren blijft noodzakelijk.  
 
*Gezamenlijke avonddiensten 
In de maanden juli en augustus zijn er in de avond gezamenlijke diensten met de 
Maranatha Kerk. Reserveren voor de dienst in de Maranatha kerk kunt u op 
www.maranathakerk.net. 
 
*Voedselbank 
• Iedere zaterdagmorgen deze zomer (tot en met 29 augustus), van 10.30 tot 

11.30 uur, en ook zondags voor de kerkdienst kunt u houdbare levensmiddelen 
afgeven in de kerk voor de Voedselbank. Producten die de Voedselbank goed 
kan gebruiken zijn onder meer groenteconserven, shampoo, tandpasta, rijst 
pasta en koffie etc.  
De Voedselbank is volledig afhankelijk van giften voor andere onkosten, zoals 
energie. U kunt daarom ook een gift overmaken naar bankrekening 
NL 54 ABNA 0432 3668 06 ten name van Stichting Voedselbank Ede.  Alle 
gevers hartelijk dank. 
 

• Zondagmorgen 29 aug is de intrededienst van onze nieuwe predikant 
ds Caroline Oosterveen. Door Corona is het aantal beschikbare plaatsen 
beperkt. Digitaal volgen kan natuurlijk ook! 
Na afloop van de dienst wordt buiten op het kerkplein, een kopje koffie 
met wat lekkers aangeboden. Dan kunnen alle gemeenteleden ,die dat 
willen , naar het kerkplein komen en onze nieuwe dominee begroeten.   
Zo wordt het toch een warm welkom 


