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Mededelingen : 

*De bloemen van zondag 7 maart gaan met de hartelijke groet naar het 
echtpaar van Omme -Top, Scherpenzeelseweg 141, Barneveld, zij waren 
23 februari 25 jaar getrouwd 
 
* Kerkdiensten zijn vanaf  7 maart 2021 weer te bezoeken ( alleen via 
Reserveren) en natuurlijk ook online mee te maken, dus via 
kerkdienstgemist.nl 
 
*Diaconie/ZWO collecte 7 maart . Libanon -  opleiding predikanten 
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. 
Christelijke instellingen als Near East School of Theology hebben een 
regionale functie. Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen 
als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Na hun studie keren de 
kersverse predikanten terug naar huis om hun kennis toe te passen. 
De Diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.  
 
*De symbolische schikkingen in de veertigdagen tijd sluiten aan bij het 
thema van de KND “Levensweg” 
 
Zondag 7 maart  Johannes 2: 13-22  Wie maakt me los? 
 
Het kruis staat in een cirkel van wit zand, symbool voor het tempelplein 
dat door Jezus wordt schoongeveegd met een zweep van touw. Voor 
handel en hebzucht, verbeeld door judaspenning, een omgevallen 
vogelkooi en snoeiafval, is daar geen plaats. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 7 maart 2021 
Derde Zondag van de Veertigdagen tijd 

 
Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur 
Voorganger : drs. J Greven, Blaricum 
Organist : Ed Keijzer 
 

Kindermoment: Marjolijn van de Haar 
Beamerdienst : Barend 
Bloemendienst : P. Boiten 
Ouderling van dienst : Ruud Coers 
Diaken van dienst : Kees Geluk 

 
Avonddienst aanvang : 19.00 uur 
Voorganger : ds. Th. P. de Jong, Ede 
Organist : Johan Hulshof 

Beamerdienst : Diana 
 
Collecten: 
1e Diaconie (Libanon - opleiding predikanten) 

2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst 
Zondag Oculi   -  Ogenzondag 

 
*Orgelspel 
*Lied voor de dienst : Opw.544  - Meer dan Ooit (https://youtu.be/UTOJY5shb2k) 

*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 25: 7 en 10 (opname) 
*Stil gebed, Votum en Groet  
*Gebed om ontferming. 
*Zingen: lied 281 (opname) 
*Kindermoment : Marjolijn van de Haar 

Paasproject : Levensweg  
“Wie maakt me los” ,  Johannes 2:13-22 
Projectlied (opname Sieneke en Bas) 

*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
*Eerste schriftlezing uit: Numeri 24 : 1 – 10b 
*Tweede schriftlezing uit: Lucas 11 : 14 - 24 
*Gezang 244, Jezus ga ons voor (opname) 
*Verkondiging. 
*Meditatief orgelspel 
*Uitspreken gelofte i.v.m de verbintenis van Ds. Diemer de Jong met onze 
gemeente als ambulant predikant. 
* Zingen Lied 415 : Zegen ons Algoede  (opname welcomesingers) 
*Dankzegging, voorbeden en “Onze Vader” 
*Aandacht voor de collecten  

 1e Diaconie (Libanon - opleiding predikanten) 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied: psalm 121 : 1, 4 (opname) 
*Zegen 
*Orgelspel 
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Liturgie Avonddienst 
zondag ‘oculi’ 

naar Psalm 25;15 “mijn ogen zijn gericht op U: bevrijd mijn voeten uit het net!” 
 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 25a : 1,2 (predikant met begeleiding van organist) 
*Bemoediging en groet, gezongen amen 

*Wetslezing 
*Lied 540 (opname) 
*Gebed 
* Lezing van de Bijbelgedeelten - 

Romeinen 7:14-25 
Johannes 2:13-25 

*Zingen: Psalm 31: 1, 15 (predikant met begeleiding van organist) 
*Verkondiging 
*Meditatief orgelspel 
*Zingen: Lied 916 (predikant met begeleiding van organist) 
*Aandacht voor de collecten  

 1e Diaconie (Libanon - opleiding predikanten) 2e Onderhoudsfonds 
*Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
*Slotlied:  Lied 870  (beurtzang predikant & gemeente thuis)  
*Zegen 
*Orgelspel 

  


