
 
Liturgie en nieuws, zondag 18 december 2016, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

Vierde zondag van Advent  
    
Morgendienst  Avonddienst m.m.v. Kavoca uit Kampen 
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Henk Hopman Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Jolanda van Omme Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst:  Lied 461 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 25: 4, 7 en 10 
- Stil gebed, Votum en groet 
- De vierde adventskaars zal worden aangestoken door:	Inge en 
Jacintha vd Haar 
Het feest van Jezus komt er aan,  
‘k zie al vier kaarsjes brandend staan 
-  Zingen: Lied 444: 4 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Lied 51 b 
- Woord voor onderweg: Jesaja 42:1-7 
- Zingen: Lied 459 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Met de kinderen zingen wij: Jezus zegt dat Hij hier van ons 
verwacht 
 
“Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,  
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht . 
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt. 
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.” 
 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Psalm 51 
- Zingen: Psalm 51: 1 en 5 
- De Bijbel open: Matteüs 1: 6 

 
- Verkondiging: Beloofd is beloofd. Belofte van vergeving 
- Zingen: Gezang 117: 1, 3 en 5 
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en hangen 
iets in de boom 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 1005 
- Zegen, waarna lied 415: 3 
- Orgelspel 
 
 



Nieuwsbrief 
* De collectebussen voor het kinderkerstfeest staan weer bij de 
uitgang van de kerk. De opbrengst is na aftrek van de kosten 
voor het kinderkerstfeest, voor Toon Tovenaars. Toon Tovenaars 
is een onderdeel van het Toon Hermans Huis in Ede. Het is 
bedoeld voor kinderen die in hun naaste omgeving te maken 
krijgen met kanker.  
* Vandaag liggen er stapeltjes met kerstfolders in de hal van de 
kerk. Die kerstfolders kunnen maandag huis aan huis in de 
brievenbus gedaan worden in ‘onze’ buurt van Lunteren. De 
stapeltjes liggen per straat en het is de bedoeling, dat u zo 
mogelijk meewerkt.  
* Vanavond is de dienst met zang door en met Kavóca, ‘Festival 
of lessons and carols’. 
* Op 24 december is om 18.30 uur het Kinderkerstfeest. Om 
22.00 uur begint de gez. Kerstnachtdienst in de Maranathakerk 
* Al meer dan 40 jaar wordt op kerstochtend gezongen voor onze 
zieke en bejaarde dorpsgenoten. Kom op 25 december om 6.00 
uur naar de Rabobank waar de groepen worden ingedeeld. De 
tocht eindigt traditioneel om ca. 8.00 uur bij “De Honskamp”. 
Daarna is er de mogelijkheid om een kerstontbijt te gebruiken in 
Het Meesterhuis naast de Oude Kerk. Daarna is er nog 
ruimschoots tijd om naar de kerk te gaan. 
* Op Eerste Kerstdag is er om 10.00 uur dienst met KNA-
ensemble en de WelcomeSingers. 
* Op Tweede Kerstdag is er van 10.30-11.30 uur een zanguur 
met ontmoeting.  
* Op Tweede Kerstdag is er in het Westhoffhuis  een Kerst-Inn. 
Om 14.00 uur gaan de deuren open. Informatie: zie flyer op het 
prikbord. Of vraag aan Wil Welgraven. 
 
 

 

 
  
 


