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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 24 oktober 2021 
 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. A.J.C. Gijsbertsen, Garderen 
Organist: Job André 

 
Ouderling van dienst: Petra Boiten 
Diaken van dienst: Herman Schreuder 
Oppasdienst: Franciska van de Vliert en Paula Kampfraath 
Kinderkring: Willeke Meppelder en Edith de Rooij 
Beamerdienst: Diana 
Bloemendienst: A. van Ramshorst 

 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. D. de Jong, Harderwijk 
Organist : Ed Keijzer 
 
Collecten: 
1e Kerk 
2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen. 
*Aanvangslied: Psalm 93 
*Stil gebed, Votum en Groet  
*Gebed van inkeer en verootmoediging. 
*Zingen: HH 286 Vader, vol van vrees en schaamte 

1 Vader, vol van vrees en schaamte, 
buigen wij voor U. 
Heel uw werk door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 

2 Heer ontferm U over ons, 
die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 
 
 

3 Vader, in dit uur der waarheid, 
keren w'ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 
 
4 Vul ons met uw heil'ge Geest, 
geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw naam verhogen Heer. 
dat wij uw naam verhogen Heer 
 

*Woord van genadeverkondiging. 
*Lezing van de leefregel 
*Zingen: Psalm 119: 1, 49 
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
*Kindermoment : kinderlied: Opw 42 ‘k stel mijn vertrouwen  

‘k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 

kinderen gaan naar de kinderkring 
*Eerste schriftlezing uit: Markus 6: 45-56 (HSV) 
*Zingen: LbK 56 (= Lied 917 ) : 1, 3, 5, 6: Ga in het schip, zegt Gij 
*Verkondiging 
*Meditatief orgelspel  (ondertussen komen de kinderen terug uit de kinderkring) 
*Dankzegging, voorbeden en “Onze Vader” 
*Aandacht voor de collecten 

1e kerk 2e onderhoudsfonds 
*Slotlied: LbK 409 (= Lied 864) 1, 2, 5 Laat ons de Heer lofzingen 
*Zegen 
*Orgelspel  
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Liturgie Avonddienst 
*Orgelspel 

Begin 
*Welkom en mededelingen 
*Zingen psalm 63: 1, 3 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat 
*Stil gebed, onze hulp en groet 
*Zingen NL 247: 1, 2 Blijf mij nabij 
*Gebed 

Dienst van het Woord 
*Schriftlezing Ruth 3: 1- 18 Op een dag zei Noömi 
*Zingen NL 23c: 1, 2, 3, 5 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij 
*Verkondiging 
*Zingen NL 904: 1, 2, 3 Beveel gerust uw wegen 

Geloofsbelijdenis  
*Zingen staande Hemelhoog 555: 1, 2, 3 Dank U, Vader van de lichten 

Melodie NL 103c Loof de koning, Tekst Jaap Zijlstra 
1. Dank U, Vader van de lichten,  
voor de sterren en de maan, 
dank dat U mij niet een dwaalweg  
door de duisternis laat gaan,  
dank U voor het licht der wereld,  
voor de zon van mijn bestaan.  
 
2. Dank U, Jezus, voor uw liefde,  
uw nabijheid en geduld,  
voor het offer van uw leven,  

de vergeving van mijn schuld,  
dank dat mij het licht van Pasen  
met de moed der hoop vervult.  
 
3. Dank U, Geest, voor al uw gaven,  
voor het goede wijd en zijd,  
voor de vrede en de vreugde,  
voor de trouw te allen tijd,  
dank voor alle troost en vriendschap,  
dank voor de zachtmoedigheid. 

 
Slot 

*Dankzegging en voorbeden 
*Aandacht voor de collecten 

1e kerk 2e onderhoudsfonds 
*Zingen NL 864: 1, 2 Laat ons de Heer lofzingen 
*Zegen 
*Orgelspel 
  


