
4 

 

Mededelingen : 

*De bloemen van zondag 3 januari gaan naar Mw. De Vries- 

Brandhorst, Hermelijnlaan 51, zij is namelijk op 2 januari 95 jaar 

geworden. 

 

*Voor de foto's op de website en in de nieuwsbrief van onze 

kerk zijn we op zoek naar een fotograaf. We zoeken geen 

professional maar iemand die foto's maken leuk vindt en er een 

beetje gevoel voor heeft. 

Het gaat om foto's van de seizoenen door het jaar heen. Van 

Lunteren en omgeving of verder weg. Van natuur en religie. 

Tot nu toe heeft Yvonne Ploeg foto's voor de kerk gemaakt. Zij 

wil het stokje graag overgeven. 

Heb je interesse of weet je iemand in onze gemeente? Graag 

melden bij ton@vvuren.nl<mailto:ton@vvuren.nl>. Wil je meer 

weten? Yvonne wil je er graag meer over vertellen 

(ledenadm.gk@hotmail.nl< 

 

*Kerkdiensten zijn m.i.v. zondag 27 december 2020  t/m  

zondag 17 januari 2021 uitsluitend online mee te maken, dus 

via kerkdienstgemist.nl 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 3 januari 2021 

 

 

 

Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur 

Voorganger : ds. W.J.W. Scheltens, (Lunteren) 

Organist : Sipke de Boer 

Kindermoment: Willeke Meppelder 

 

 

 

Avonddienst aanvang : 19.00 uur 

Voorganger : ds. R.G. van der Zwan ( Amersfoort) 

Organist : Johan Hulshof 

 

 

 

 

Collecten: 

1e Kerk 

2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst 

 

 

*Orgelspel 

* Lied voor de dienst Kerstfeest op de Dam 2013 - Ere zij God  

* Woord van welkom en mededelingen 

* Aanvangslied: Psalm 25: 2,6  (opname) 

* Stil gebed, beginwoord en groet 

* Gebed van inkeer en verootmoediging 

* Luisterlied: God is onze schuilplaats  (door Sieneke en Bas) 

* Woord voor onderweg: Exodus 20: 1-17 

* God heeft het eerste woord, Lied 513: 1,2,4  ( opname) 

* Gebed om het licht van de Heilige Geest 

* Kindermoment : Willeke Meppelder 

* Luisterlied: Ik ben Jozef timmerman - opname 

* Schriftlezing: Lucas 2: 21- 40 

* Nu zijt wellekome, Lied 476: 1,3,4 ( opname) 

* Verkondiging: Waardig welkom 

* Meditatief orgelspel 

* Luisterlied Kerstnacht boven Bethlehem | Sela - YouTube 

* Dankzegging en voorbeden. 

* Aandacht voor de collecten : (1
e
 Kerk 2

e
 Onderhoudsfonds) 

* Slotlied: Psalm 116: 1,6,8  (opname) 

* Afsluitend woord en zegen met gesproken amen. 

* Orgelspel 
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Liturgie Avonddienst 
 

*Orgelspel 

*Welkom | mededelingen 

*Stil gebed 

*Bemoediging en groet 

*Lied 489: 1 (tekst gelezen tijdens orgelspel) 

*Gebed 

*Lied 489: 2 (tekst gelezen tijdens orgelspel) 

*Schriftlezing: Johannes 1: 1-12 

*Lied 488 

*Schriftlezing: ‘Lichtteksten’ in het NT  

Lucas 1:78;   Matt 4:16;   Joh 12:46;   1 Joh 1:5;   2 Kor 4:6;  

  Lucas 11:35; Ef 5:8-9 

 

*Lied 612: 1, 3 

*Preek, uitlopend op: 

*Lied 500: 1, 4, 5 (tekst gelezen tijdens orgelspel) 

*Geloofsbelijdenis 

*Lied: 511: 1, 7 

*Gebeden  

*Aankondiging collecten (1
e
 Kerk 2

e
 Onderhoudsfonds) 

*Lied 513 

*Heenzending en zegen 

 

  


