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Liturgie Avonddienst 
 

*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: psalm 121, vs. 1 en 2 
*Stil gebed, Votum en Groet 
*Gebed 
*Zingen: lied 674 
*De Bijbel open: Psalm 130 
*Zingen: psalm 130a, vers 2 
*Verkondiging. 
*Meditatief orgelspel 
*Gezongen apostolische geloofsbelijdenis: lied 340b (staande) 
*Dankzegging en voorbeden. 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk. 

1e Kerk; 2e Onderhoudsfonds 

*Slotlied: lied 415 
*Zegen 
*Orgelspel 

 
Mededelingen 

*Bloemen : de Bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke felicitaties naar 
Dhr.G. Van Koesveld.Boslaan 52. Hij hoopt 5 september 80 jaar te worden. 
 
*Kerkdiensten 
Vanaf zondag 4 juli zijn de kerkdiensten weer met 76 personen te bezoeken. 
Vooraf reserveren blijft noodzakelijk.  
 
*Gevraagd:  door de Roemenië Commissie: 
Enthousiaste mensen die peren en appels willen gaan plukken in de Betuwe. 
Bent u een paar dagdelen beschikbaar vanaf 13 september. Geeft u dan op bij 
Ina van de Vendel.  mvendel@wxs.nl of 06-46347118 We willen graag aan het 
werk bij:“De Vreening B.V.” te Dodewaard. De opbrengst van het plukwerk is 
voor onze broeders en zusters in Roemenië 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 5 september 2021 
ds. Caroline Oosterveen 

 
 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Ed Keijzer 

 
Ouderling van dienst: Ruud Coers 
Diaken van dienst: Bram Munters 
Oppasdienst: Renske de Bruin en Chantal Zandsteeg 
Kindernevendienst: Willemijn 
Beamerdienst: Aart 
Bloemendienst: J. Top 
 

Avonddienst aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. L. van der Laan, Bennekom 
Organist: Johan Hulshof 
 
Collecten: 
1e Kerk 
2e Onderhoudsfonds  
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Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 
*The blessing - filmpje 
*Welkom en mededelingen. 
*Aanvangslied: psalm 25:2 
*Stil gebed, Votum en Groet , allen: Amen 
*Kyriëgebed  
*Zingen: glorialied 841: 1 en 2 
*Bevestiging tot ouderling in onze gemeente  

Sieneke Abma-Kraai  
Joanne van de Vendel- van de Glind  

Lezen formulier 
(de nieuwe ambtsdragers komen uit het midden van de gemeente naar voren) 
woorden van Joanne en Sieneke 
Sieneke zingt: Oceans, Joanne licht het lied toe 
Vragen aan Joanne en Sieneke: 

Nu jullie gereed staan om jullie ambt als diaken of ouderling te 
aanvaarden, wil ik jullie vragen om voor God en zijn gemeente de 
volgende vragen te beantwoorden: 

-Beloof je je ambt trouw te vervullen in verbondenheid met Jezus, met 
liefde voor zijn Woord en zijn gemeente, en daarbij open te staan voor 
wat ook anderen je kunnen wijzen aan Bijbelse visie én open te staan 
voor andere meningen? 
-Beloof je geheim te houden wat je vertrouwelijk wordt gezegd en wat 
een ander in zijn of haar mens-zijn kan schaden? 
-Beloof je zoveel mogelijk samen te werken met een ieder die Jezus wil 
volgen én met de mensen in de wereld om je heen? 

Wat is daarop jouw antwoord? 
(gemeente gaat staan) 
*Gemeente van Lunteren 

Nu deze twee leden van onze gemeente samen tot ouderling bevestigd 
zijn, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, 
hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan 
onze Heer? 

Wat is daarop uw antwoord? 
Gemeente: Ja, van harte! 
*Zegen 
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*We zingen psalm 116: 10  en 11 oude berijming 
Ik zal Uw Naam met dankerkentenis, 
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer 
mengen, 
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd 
is. 
 

Ik zal met vreugd in 't huis des Heeren 
gaan, 
Om daar met lof Uw groten Naam te 
danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. 
Elk heff' met mij den lof des Heeren 
aan! 

*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
Kindermoment  
*Eerste schriftlezing uit: 2 Koningen 4: 1 t/m 7 
*Zingen: lied 885 o.l.v. de band  
*Tweede schriftlezing uit: Mattheüs 22: 35 t/m 40 
*Verkondiging.  

  
*Zingen: lied 360: 1, 2 en 3 
*Dankzegging, voorbeden en “Onze Vader” 
*Zingen met de band: Jezus Overwinnaar 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 

1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied: lied 672: 2 en 3 
*Zegen 
*Orgelspel of band  


