Mededelingen :
*De bloemen van zondag 21 februari gaan met de hartelijke groet naar
Mevr. Bep Boers – van der Houwen, Klokkegat 42.

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren
Liturgie en nieuws
Zondag 21 februari 2021

*Kerkdiensten zijn t/m zondag 28 februari 2021 uitsluitend online mee te
maken, dus via kerkdienstgemist.nl. Worden er daarna andere
mogelijkheden bekend gemaakt dan verneemt u dit via de Nieuwsbrief

Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur
Voorganger : Ds L. Kramer (Emmeloord)
Organist : Ed Keijzer

*Diaconie/ZWO collecte 21 febr. Moldavië
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere
mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft
desastreuze gevolgen voor de samenleving daar. Ook de kerken hebben
hieronder te lijden. Toch zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel
diaconale initiatieven. Kerk in Actie ondersteunt daarin de kerken. De
Diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Kindermoment: Willeke Meppelder
Beamerdienst : Harry van Ramshorst
Bloemendienst : J. Top
Ouderling van dienst : Jan Hassink
Diaken van dienst : Herman Schreuder

*De symbolische schikkingen in de veertigdagen tijd sluiten aan bij het
thema van de KND “Levensweg”
Zondag 21 februari Marcus 1: 12-15 Veertig dagen in de woestijn
In de woestijn, verbeeld door zand en stenen, staat het kruis. Op paars
doek, de kleur van ingetogenheid en inkeer, waartoe Jezus ons oproept.
Het beeld van inkeer is een spiraalvorm van brem in het hart van het kruis.
De spiraal beweegt zich van buiten naar binnen. Engelen zorgden voor
Jezus, zij worden gesymboliseerd door de witte hyacinten.
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Avonddienst aanvang : 19.00 uur
Voorganger : Ds J. Boogaard (Veenendaal)
Organist : Sipke de Boer

Collecten:
1e Diaconie ( Moldavië)
2e Onderhoudsfonds
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Liturgie Ochtenddienst
*Orgelspel
*Lied voor de dienst : Ik zal er zijn (https://youtu.be/3ydI3UNAyP0)
*Welkom en mededelingen
*Psalm 93: 1, 2, 3 en 4 (opname)
*Stil gebed – votum en groet
*Verootmoedigingsgebed
*LvdK gezang 470: 1 en 2 = Wat vlied’ of bezwijk (opname)
*Regel voor een christelijk leven
*Lvdk gezang 470: 3 en 4 (opname)
*Kindermoment : Willeke Meppelder
Paasproject : Levensweg
Veertig dagen in de woestijn, Marcus 1:12-15
Projectlied (opname Sieneke en Bas)
*Gebed om het licht van de Heilige Geest
*Schriftlezing Matteüs 8: 18 – 34
*Psalm 107: 12, 13 en 14 (lezing van de tekst; omgeven door orgelspel voor en na)
*Verkondiging
*Meditatief Orgelspel
*Lied: Ruwe stormen mogen woeden (opname)
*Dankgebed en voorbede
*Aandacht voor de collecten ( filmpje n.a.v. de bestemming van de diaconale collecte)

Liturgie Avonddienst
*Orgelspel
*Welkom en mededelingen
*We zingen: Lied 139B (predikant leest voor, organist speelt op de achtergrond)
*Stil gebed, Votum en Groet
*Gebed om de Geest van God.
*De Bijbel open: Marcus 9:2-10
*Zingen: Lied 544:1,2 (predikant leest voor daarna speelt organist de liederen om
thuis mee te kunnen zingen)
*Verkondiging.
*Meditatief orgelspel
*Lied 538:1,3,4 (predikant leest 1e couplet daarna speelt organist 1,3 en 4)
*Geloofsbelijdenis (gesproken; staande)
*Dankzegging en voorbeden.
*Aandacht voor de collecten ( filmpje n.a.v. de bestemming van de diaconale collecte)
1e Diaconie ( Moldavië) 2e Onderhoudsfonds

*Slotlied: Lied 556:1,2,5 (predikant leest 1e couplet daarna speelt organist 2 en 5)
*Zegen
*Orgelspel

1e Diaconie ( Moldavië) 2e Onderhoudsfonds

*Slotzang Lied 939 (opname Welcomesingers)
*Zegen
*Orgelspel

2

3

