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Mededelingen 
 
*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groeten naar 
Fré Bramer , Hermelijnlaan 5.  Zij is de afgelopen week geopereerd. 

*In verband met onderhoud aan de website van de kerk is er een kans dat 
er geen Nieuwsbrief verstuurd is  
 
*Kerkdiensten zijn te bezoeken ( alleen via Reserveren). 
En natuurlijk ook online mee te maken via kerkdienstgemist.nl 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 25 april 2021 
  

 
Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur 
Voorganger : ds. H. Paas, Nijverdal 
Organist : Sipke de Boer 
 

Kindermoment: Willemijn Doornbos 
Beamerdienst : Nora 
Bloemendienst : G. Hazeleger 
Ouderling van dienst : Jan Hassink 
Diaken van dienst : Jan & Gerdien Luchies 

 
Avonddienst aanvang : 19.00 uur  
Voorganger  : ds. A. Pilkes-Van Delft, Rhenen 
Organist : Margret Spelt 
 
Collecten: 
1e Kerk 

2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst 
Thema : ‘de “EVER GIVEN” of FOR EVER GIVEN?’ 

 
*Orgelspel 
*Lied voor de dienst : Ik leef (opname) 
*Welkom en mededelingen. 
*Aanvangslied: Psalm 93:1 en 4 (opname) 
*Stil gebed, bemoediging en groet  
*Lied 609 Hemelhoog :’Machtig God, sterke rots’ (opname) 
*Gebed van inkeer en verootmoediging. 
*Woord van genade en de weg die God ons wijst: Filippenzen 2:1-11 
*Lied 939 : 1,2 en 3 (welcomesingers) 
*Kindermoment: Willemijn Doornbos 

Johannes 21:15-23 :’Petrus mag apostel van Christus zijn’. 
*Gebed om de Heilige Geest. 
*Schriftlezing : Matteüs 28:16-20 
*Lied 217 Hemelhoog ‘Majesteit’(opname) 
*Schriftlezing : Daniël 7:13-14 
*Lied 871:1,2, 3 en 4 ‘Jezus zal heersen waar de zon’ (opname) 
*Verkondiging.: ‘de “EVER GIVEN” of FOR EVER GIVEN? 
*Meditatief orgelspel 
*Dankgebed 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 

1e Kerk ,2e Onderhoudsfonds  

*Inleiding op het slotlied en slotlied: “Hallelujah” uit de Messiah van 
Händel (opname) 

Halleluja! Want de Heer, God Almachtig regeert!  
Halleluja! Het koninkrijk van deze wereld is het koninkrijk geworden van de Heer 
en Zijn Messias; en Hij zal regeren tot in alle eeuwigheden. Koning der koningen 
en Here der heren! Hij zal regeren tot in alle eeuwigheden, Halleluja! 

*Zegen 
*Orgelspel 
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Liturgie Avonddienst 
 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 100 (voorzang) 
*Stil gebed, Votum en Groet 
*Gebed. 
*Schriftlezing : Openbaring 14:1-7 
*Zingen: Psalm 118 : 5 & 6 (voorzang) 
*Schriftlezing : Johannes 16:1-15 
*Zingen:  Lied 195 (voorzang) 
*Verkondiging. 
*Meditatief orgelspel 
*Geloofsbelijdenis (gesproken; staande) 
*Zingen: Lied 686: (voorzang) 
*Dankzegging en voorbeden. 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 

1e Kerk,2e Onderhoudsfonds  

*Slotlied: Lied 642: 1,6,7,8 (voorzang) 
*Zegen 
*Orgelspel 

  


