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Mededelingen 
*Kerkdiensten 
Vanaf zondag 4 juli zijn de kerkdiensten weer met 76 personen te bezoeken. 
Vooraf reserveren blijft noodzakelijk.  
 
*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 ondanks corona toch een warm welkom.  
 
*Inzameling Voedselbank 
Deze zaterdagmorgen , van 10.30 tot 11.30 uur, en ook deze zondag voor de 
kerkdienst is de laatste inzameling in onze kerk dit jaar. U kunt dan nog 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 366 806 ten name van Stichting Voedselbank Ede.  
Laten we deze laatste inzamelweek zorgen voor goed gevulde kratten. Er is 
afgelopen 3 maanden  weken veel ingezameld.  
Hartelijk dank daarvoor.  
 
• Goboren 

Er staat een roos op tafel, omdat Mae is geboren. Zij is de dochter van Jos en 
Michelle van            Veldhuizen zusje van Lev en Bowe en kleindochter van 
Hannie en Hendrik. 

• Meeleven 
Wil Welgraven is met een hartinfarct opgenomen geweest in het ziekenhuis in 
Amersfoort.  
 Zij en haar gezin zijn God zeer dankbaar dat zij weer thuis mocht komen.  

•  Fre Bramer is voor een 2e voetoperatie in het ziekenhuis geweest en is weer 
thuis 

•  Maartje van Steenbergen was ontslagen uit het ziekenhuis, maar is toch weer 
opgenomen. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 29 augustus 2021 
Intrededienst ds. Caroline Oosterveen 

 
 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Wim J.W.Scheltens & ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Sipke de Boer 

 
Ouderling van dienst: Ed Keijzer 
Diaken van dienst: Kees geluk 
Oppasdienst: Kati en Franciska 
Kindernevendienst: Edith 
Beamerdienst: Nora 
Bloemendienst: G. Coers 
Muziekmedewerkers : Sieneke & Bas  

en Frank Vorage & Abel Bakema 
 

Avonddienst Welkomdienst aanvang: 19.00 uur  
m.m.v. WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt 

Voorganger: ds. Ria Scheltens-Ritzema, Lunteren 
Organist: Job André 
 
Collecten: 
1e Kerk 
2e Onderhoudsfonds  
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Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 
*Lied voor de dienst: Met open armen ( opname) 

*Woord van Welkom en mededelingen 
*Openingslied : Psalm 100:1 allen,2 vrouwen,3 mannen en 4 allen 
*Beginwoord en groet (staande) 
*Gebed van inkeer en verootmoediging 
*Inleiding op het woord van geloof 
*Woord van geloof: Johannes 10: 14-18 
*Zingen: ‘Gij zijt tot herder ons gegeven’, Lied 653:6 
*Inleidende woorden voor de bevestiging van ds. Caroline Oosterveen als 
predikante van de Gereformeerde Kerk Lunteren (PKN). 
 
*Presentatie van de aantredende predikant 
Ds. Scheltens vraagt de voorzitter van de kerkenraad of de beroepingsprocedure zonder wettig 
bezwaar is verlopen. 
Ds. Scheltens: Dan stel ik vast dat er geen wettige bezwaren zijn. Wij mogen ds. Oosterveen 
verbinden aan deze gemeente, waartoe de kerk van Christus haar geroepen heeft. Loven wij de 
Heer. 
*Opdracht en gelofte 
Ds. Scheltens: Wij zijn de eersten niet die in geloof de weg van de belofte proberen te gaan, want 
vele getuigen gingen ons al voor. Tussen hoop en vrees gingen ook zij op weg naar het land van 
belofte, naar Gods koninkrijk. Nooit heeft het aan mensen ontbroken die al gaande de richting 
wezen, de aartsvaders en -moeders in Israël, zangers, zieners, priesters, profeten, allen gingen zij 
ons voor op die weg, als mensen geroepen tot dienst van de Eeuwige, gezalfd met diens Geest. Zo 
zijn ook aan onze gemeentes predikanten als dienaar van het Woord gegeven om de gemeente 
voor te gaan in verkondiging en viering, om initiatieven te nemen tot verbetering en vernieuwing 
van de gemeente, om de gemeente te leren en te leiden, en zo haar toe te rusten tot goede 
woorden en werken, en tot haar roeping om van Gods heil te getuigen. 
 
*Sieneke & Bas :  lied 362:2  
 
*Ds. Oosterveen treedt naar voren 
Dominee Caroline Oosterveen, nu u klaar staat uw dienstwerk op deze plaats te aanvaarden in de 
vrijheid van het ambt, herinner u altijd met dankbaarheid dat het Christus’ eigen gemeente is die u 
wordt toevertrouwd; het is zijn kerk. Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, voed uzelf met het 
Woord van God, volhard in gebed en vertrouw op de kracht van de heilige Geest. 
Eenmaal bent u in het ambt van dienaar van het Woord bevestigd. Daarbij hebt u uitgesproken dat 
u de heilige Schrift aanvaardt als de bron van de prediking en als enige regel van het geloof en dat u 
zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. U hebt beloofd geheim te zullen houden wat 
vertrouwelijk tot uw kennis mocht komen en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van 
onze kerk. Nu u uw ambtsbediening in de protestantse gemeente te Lunteren zult voortzetten, 
vraag ik u daarom: 
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Gij die mijn bevrijding bewerkt,  
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x) 
 
In the Lord I'll be ever thankful, 
in the Lord, I will rejoice 
look to God, do not be afraid.  
Lift up your voices, the Lord is near. (2x) 
 
Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht, 
Christus, meine Zuversicht,  
auf Dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
(2x) 

 
 
 
 
Dalam Tuhan ku dapat kuatan.  
Dalam Tuhan senang. 
Dalam Tuhan kebebasan  
Pada Mu ku jakin, tak takut. (2x) 
 
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt, op U  
vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x) 

*Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader zingend ( Lied 371) 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 

1e Kerk; 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied  ‘Heer, wijs mij uw weg’ (Sela, Opwekking 687) 
 
 
1 allen 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 
2 WelcomeSingers 
Heer, leer mij uw weg,  
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt 
Het donker is, 
leidt mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 
 

 
3 allen 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind, 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan 
 
4 allen 
Heer, toon mij uw plan, 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan. 
En waarheen U mij zendt, 
als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 
 
Toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft.

*Zegen. 
*Na de zegen: ‘Bless the Lord my soul’, lied 103e, 1x WelcomeSingers, 2x allen  
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*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 ( 1: allen, 2: vrouwen, 3: mannen, 4: allen) 
*Stil gebed, Votum en groet 
*Zingen: ‘God zal je hoeden’, Lied 426 : 1 (WelcomeSingers) daarna 1 ( allen) 
*Inleiding op het thema, ontleend aan het thema van de Oud Lunterse Dag 

Saomewaarke!!!      Gelezen door Martin van de Vendel 
 
Refrein: 
In Lunteren keu’je toch altied weer maarke: 
dat we saome-waarke !! 
Is eentje een slimme, de aander een staarke: 
gaon we saome-waarke!! 
Het iemand soms een strop? 
De aander lost het op! 
En het de een het zwaor? 
Dan staot de aander klaor! 
In Lunteren keu’je toch altied weer maarke: 
dat we saome-waarke !! 
 
1.We hen een prachtig feest elk jaor: de Oud 
Lunterse Dag 
We slaon de haande in mekaor en hijse onze 
vlag. 
Op vrijdag gaon we mit plezier naor ´t 
Lunterse toneel 
Dan drinke we wat fris of bier veur ´t smeere 
van de keel!! 
 
2.De optocht en het peerdespul ´t loopt 
allemaol gesmeerd. 

Dat komt umdat we ´t saome doen, went 
dat is best veul weerd! 
De boeremart, de braderie, de wedstrijd bij 
de meul, 
We doen ´t met vereende kracht en dat 
scheelt iezig veul!!                         
 
3´t Is altied weer een bar mooi feest ok´t 
schransen in de tent, 
Het heele halve daarp waarkt mee, dan zin 
we zoo gewend! 
We veege an ´t end van ´t feest de rommel 
bij mekaor, 
Dan gaon we heel voldaon naor huus, de 
heele boel is klaor 
 
4.Op zondag gaon we naor de kaark in de 
Oranjestraot. 
Daor luustere we naor de preek, went dat 
kan nooit gien kwaod. 
We leere daor dat ’t beeter gaot wanneer je 
’t saome doet. 
Went saome-waarke in Gods Naom geeft 
minsen troost en moed!! 

 
*Gebed 
*De Bijbel open: Lucas 5: 1 t/m 11 
*Zingen: De visser ging uit vissen’, Lied 532 : 1,2,3 ( WelcomeSingers); 4,5,6 ( allen) 
 
*Verkondiging: As t nie kan zooas t mot, dan mot het mer zooas t kan 
 
*Zingen: In de Heer vind ik heel mijn sterkte (Nederlands, Engels, Duits, 
Maleis, Nederlands) Taizé 
* In de Heer vind ik heel mijn sterkte 
   - allen zingen het lied. 
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang. 
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* Gelooft u dat u in uw beroeping door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent 
geroepen? 
* En belooft u uw ambt ook op deze plaats waardig en trouw te bedienen met liefde voor 
de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt? 

 
Ds. Oosterveen: Ja, dat geloof ik. En dat beloof ik. Daartoe helpe mij God. 
Ds. Scheltens: Zusters en broeders, laten wij bidden tot God in gemeenschap met heel de kerk in 
hemel en op aarde, dat Hij zijn Geest en genade geeft aan haar die Hij geroepen heeft als dienaar 
van het Woord. 

God, onze hemelse Vader, die u naar deze plaats heeft geroepen,  verbinde u aan deze 
gemeente en geve u de genade, dat u daarin trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn. 

 
*Zegening door ds. Wim Scheltens en door ds. Ria Scheltens-Ritzema 
*Aanvaarding en verwelkoming  (Allen gaan staan) 
Ds. Scheltens:  Wilt u ds. Caroline Oosterveen als herder en leraar in uw midden 
Ontvangen en haar hooghouden in haar ambt? 
Gemeente: JA, DAT WILLEN WIJ. WIJ DANKEN GOD 
 
*Sieneke & Bas : Mag ik jou tot zegen zijn | Sela 
* Gebed bij de opening van de Schriften 
*de kinderen komen naar voren en gaan vervolgens naar de nevendienst 
*Eerste schriftlezing: Psalm 23 
*Frank Vorage zingt: Seht, seht, seht was die Liebe tut, J.S. Bach, begeleid door 
Abel Bakema op vleugel 

Seht,seht, seht was die Liebe tut. 
Mein Jesus hält in guter Hut 
die Seinen feste eingeschlossen 
und hat am Kreuzesstamm vergossen für sie sein teures Blut. 
Seht, seht, seht was die Liebe tut. 

*Tweede schriftlezing: Marcus 8: 22-26 
*Moment van bezinning Zie, wat de Liefde doet! 

   
*We zingen: Laat mij een spiegel van Gods liefde zijn. 
Laat mij een spiegel van Gods Liefde zijn, 
waarin een glinstering is waar te nemen: 
glimlach van boven, geest niet te doven. 
Diep in de nacht van zonde en van pijn 
heeft hij zijn Zoon gegeven uit de hemel: 

Licht voor de Wereld, Christus de Here. 
Die naar de mensen toegekomen is 
was met ontferming over ons bewogen: 
sfeer die ons opgaat in de duisternis 
verleen uw helder licht aan onze ogen. 
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Hij gaf aan blinden een voltooid gezicht, 
als hoopvol teken voor het onvoltooide: 
beeld van nieuw leven heeft Hij gegeven. 
En dove oren bleven niet meer dicht, 
Want Hij gaf opening aan de gekooide: 
taal van bevrijding, vrolijke tijding. 
Heer, geef ons oren naar gehoorzaamheid, 
ogen die willen omzien naar zovelen. 
Geef ons geloof om in een barre tijd, 
uw Woord van heil met anderen te delen. 

 
Al lijkt de hemel doof en blind voorgoed, 
Christus is opgestaan in deze wereld: 
Naam ons gegeven, adem ten leven. 
Heer, laat ons hart gereinigd door uw bloed, 
zich als een spiegel naar uw aanschijn keren. 
Zon geef uw stralen, ondanks ons falen. 
Kom ons te hulp, ja, zegen ons met licht, 
dan straalt uw liefde uit in onze daden. 
Liefde is weerglans van Gods aangezicht, 
zijn dageraad een wereld van genade. 

 
*De kinderen van de nevendienst en de oppas komen naar voren 
*Dankzegging en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 

1e Kerk; 2e Onderhoudsfonds 

*Slotlied: 868: 2 en 632: 3 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven.  
 
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen 
en zo voortaan 
eren uw heilige naam 
en U in waarheid aanbidden. 

*Zegen,  
*zingend beantwoord met het lied: Wat de toekomst brengen moge, versie 
Reisgenoten: 1 en 4 door Sieneke & Bas 

 
 

Mededeling 
• Bevestiging ambtsdragers 

Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zullen zondag 5 
september  a.s. in het ambt van ouderling worden bevestigd: 
De dames: 
-  Sieneke Kraai-Abma         Singlerpad 3/A   Lunteren 
-  Joanne  van de Vendel      Hindelaan 53     Lunteren  
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•  
 

Liturgie Welkomdienst 


