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Mededelingen: 
 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. 
 De bloemen van a.s. zondag gaan met een hartelijke groet naar  het echtpaar van 

de Fam.Lagemaat- Kelderman, Molenparkweg 39, zij waren 30 november 60 jaar 
getrouwd. 

 De kerstmiddag van de Seniorencommissie kan dit jaar door alle corona 
maatregelen niet doorgaan 

 De kleine kerstboom staat in de hal van de kerk. We vragen ieder om mee te 
helpen de boom te vullen met zelf gemaakte kerstballen, sterren, ed. Inleveren in 
de kerk of bij de koster op Hermelijnlaan 35. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 6 december 2020 

2e Advent 

 

Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur 

Voorganger : Ds.K.Dijk (Duiven) 

Organist : Sipke de Boer 

 

 

 

Avonddienst ( Welkomdienst) aanvang : 19.00 uur 

Voorganger : Ds. D.R. Juijn ( Delden) 

Organist : Margret Spelt 

 

 

Collecten: 

1e Kerk 

2e Onderhoudsfonds
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Liturgie Ochtenddienst 
2e Advent 

*Orgelspel 
*Lied voor de dienst :  Zoekend naar licht https://youtu.be/a733WFFVxbE 

*Welkom en mededelingen. 
*Aanvangslied:  Morgenglans der eeuwigheid  
 
*Stil gebed, Votum en Groet  
 
*Gebed om ontferming. 
*Zingen:: Psalm 43:3,4 
 
* Kindermoment: Een opgenomen filmpje wordt door het beamer team getoond 
 
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
*Eerste schriftlezing uit: Johannes 10:1-10,17,18 
*Zingen: Psalm 62:1  : 
 
*Verkondiging: Waarom kwam Jezus? (1e advent). 
*Meditatief orgelspel 
*Dankzegging, voorbeden en “Onze Vader” 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk ( 1e Kerk ; 2e Onderhoudsfonds) 
*Slotlied: Gezang 657 (Zolang wij ademhalen): 
*Zegen 
*Orgelspel 

Liturgie Avonddienst 
*Woord van welkom 
*Votum en Groet 
*Inleiding 
*Lied 442: Op U mijn Heiland blijf ik hopen. Welcome Singers o.l.v. Margret Spelt 
 
*Gebed om ontferming, afgesloten met: Taizé Jezus U bent het licht in ons leven (Jesus your light) 
Welcome Singers o.l.v. Margret Spelt 

 
Jezus, U bent het licht in ons leven 
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
Laat mij uw liefde aannemen Heer.  
 

Jesus your light is shining within us,  
let not my doubts and my darkness speak to me;  
Jesus, your light is shining within us,  
let my heart always welcome your love. 

*Een reisverhaal 
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*Lied: Zangen van Zoeken en Zien (ZZZ) 218 Verborgen God  (opname) 

Verborgen God, laat Je toch vinden,  
treed toch tevoorschijn laat Je zien! 
Wij zoeken Jou met hart en zinnen,  
wij zoeken Jou met hart en ziel! 
Geef ons de kracht die ene stap te doen  
weg van onszelf, Nabije, naar Jou toe. 

 

*Bijbellezing: Johannes 1, 1-5 + 19-27 
 
*Lied 528: Omdat Hij niet ver wou zijn  Welcome Singers o.l.v. Margret  
 
*Overdenking: Midden onder U 
 
*Inleiding op de voorbede 
*Lied als voorbede: ZZZ 338 Om de mensen, godverlaten 
 Voorganger spreekt het lied uit onder orgelbegeleiding 
 

Om de mensen, godverlaten  
vluchtelingen, doodswoestijn,  
om de woede, om de tranen  
roepen wij: Jij zou er zijn. 
 
Om de haat en om de oorlog  
de verbittering, de pijn,  
om die eindeloze cirkel  
vragen wij: Zul Jij er zijn? 
 
Tegen onrecht, tegen honger,  
tegen grootspraak, valse schijn,  
vieren wij de hoop op morgen,  
bidden wij: Zul Jij er zijn? 

 
 
In een mens die helend leefde,  
in een woord, in brood en wijn,  
in ’t verlangen dat wij delen,  
zeg Jij ons: Ik zal er zijn. 
 
In de mensen die volharden,  
trouw en onbevangen zijn,  
in wie opstaan, in wie troosten,  
weten wij: Jij zult er zijn. 
 
 

 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk ( 1e Kerk ; 2e Onderhoudsfonds) 
 
*Slottekst + Zegen 
 
 Sela Wees bij ons, ( link : youtube) 

  


