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Mededelingen 
*De bloemen van a.s. zondag gaan met hartelijke groet van ons allen naar het 
echtpaar v.d. Velde, Oranjestraat 24 
 
*Doopdienst 
In de ochtenddienst van zondag 3 oktober a.s. zullen er 2 kinderen uit onze 
gemeente gedoopt worden. 
 
*Koffietijd en meer... 
Beste dames, 
Zaterdag 2 oktober is het zover, onze eerste koffieochtend van het seizoen met 
als thema: "Luisteren naar elkaar". Het is weer van 10 tot 12 uur, in de koffie- en 
oppaszaal in de kerk. Wel graag van tevoren aanmelden via de Whatsapp groep 
of mail (edithgeluk@hotmail.nl) verdere informatie staat op de 
nieuwsbrief.  Graag tot dan! 
 
*Gezamenlijke ZWO Dienst 
Zondagavond 10 oktober zal deze dienst in het teken staan  van See You, die zich 
in Afrika inzet voor de kinderen met een (visuele) handicap. 
Klaas Aikes, van See You, zal ons iets vertellen over hun  werk in Rwanda, 
Ethiopië en Sudan en in Indonesië. Om kinderen met een handicap een betere 
kans  in het leven geven. 
Voorganger is Cock Kroon, aanvang 19:00 uur in de Gereformeerde Kerk 
 
 
 
*De PKN geeft een dringend advies om in de kerk afstand te blijven houden ook al is de verplichte 
anderhalve meter vervallen. Dat betekent concreet, dat er in een dienst ruimte is voor 100 
gemeenteleden. Daarom is het noodzakelijk dat u blijft reserveren voor een dienst. Dit kan tot 
uiterlijk vrijdagavond 19.00 uur. Als u merkt dat u op de reservelijst komt, reserveer dan wel, dan 
kunnen wij u bellen als er plaatsen vrij zijn gekomen. Als u gereserveerd hebt en op zaterdag weet 
dat u toch niet kunt komen, wilt u dit dan laten weten aan Petra Boiten, tel: 0318 616626 of 
Anneke de Boer, tel: 0318 483077. Er zal niet naar een toegangsbewijs gevraagd worden, dit past 
niet bij kerkelijke bijeenkomsten. Bij corona gerelateerde klachten vragen wij u om thuis te blijven. 
Nadat u welkom geheten bent in de kerk is het nog steeds de bedoeling dat u uw handen 
desinfecteert. Het toewijzen van een plaats blijft van kracht.  
Volgt u de eredienst in de kerk of thuis, we mogen ons verbonden weten in God onze Vader, Jezus 
Zijn Zoon en de Heilige Geest.  
Namens het coronateam, 
Anne Hazenberg, Kees Geluk, Petra Boiten en Anneke de Boer. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 3 oktober 2021 
Israëlzondag 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. C. Oosterveen 
Organist: Sipke de Boer 

 
Ouderling van dienst: Tineke de Vries 
Diaken van dienst: Kees Geluk 
Oppasdienst: Gerrianne v.d.Heg, Chantal Zandsteeg & Renske de Bruin 
Kinderkring: Tirza Beumer en Wieteke Keijzer 
Beamerdienst: Barend 
Bloemendienst: A. de Boer 

 
Welkomdienst aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens-Ritsema, Lunteren 
Organist : Johan Hulshof 
m.m.v. Welcome singers o.l.v. Margret Spelt 
 
Collecten: 
1e Kerk : Israël collecte 
2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst 
Op deze 3e oktober is het Israëlzondag. Belangrijk in de Joodse traditie is het vraaggesprek. Als je 
kind je vraagt….. Hoe mooi, dat dan ook op deze dag twee kinderen gedoopt mogen worden. Over 
toekomst (ook ons jaarthema)  gesproken…..een al wat ouder, maar veelzeggend gedicht: 

Het kind 

Ons is geen toekomst en geen keus gelaten: 
wij moeten voort, verward en hulpeloos, 
in een cultuur van films en radio’s 
en soms, wat over het verleden praten. 

Niemand ontkomt er aan… alleen het kind 
is nog hetzelfde als voor duizend jaren. 
Nieuw en verwonderd ligt het rond te staren 
alsof de wereld pas vandaag begint. 

O makker in ditzelfde grauw getij, 
nog altijd komt het kind tot jou en mij. 
Nog altijd kan de wereld nieuw beginnen 

in ieder kind kan het opnieuw beginnen. 
Zolang God kinderen in ons midden zendt, 
heeft hij zich nog niet van ons afgewend. 

Muus Jacobse, 
uit de bundel De doortocht. Gedichten. 1936 

*Psalm 139 (https://www.youtube.com/watch?v=4MhHwmk4u54) 
*Welkom en mededelingen 

We bereiden ons voor 
*We zingen psalm 105: 1 en 3 
*Stil gebed, votum en groet, allen: Amen 
*Joods verhaal over moeder en kind 
*Kyriëgebed 
*Als je kind je vraagt…. 
*We zingen als glorialied : (https://www.youtube.com/watch?v=nkid-gmxwuk) 
El Shaddai, El Shaddai, El Elyon na Adonai 
door de eeuwen blijft uw naam 
als een sterke rots bestaan 
El Shaddai, El Shaddai, erkamka na Adonai 
en die naam verhogen wij: El Shaddai 
 
Voor uw volk in de woestijn wilde U een 
herder zijn 
door de sterkte van uw hand week de zee 
terug voor het land 

Bij de armen in hun nood kwam U als het 
levend brood 
en door uw grootheid werd uw volk bevrijd 
 
El Shaddai, El Shaddai, El Elyon na Adonai 
door de eeuwen blijft uw naam 
als een sterke rots bestaan 
El Shaddai, El Shaddai, erkamka na Adonai 
en die naam verhogen wij: El Shaddai 

 
*Filmpje: Meer dan een wonder (kinderen worden opgehaald) 

Wij vieren de heilige doop  
van Sil Christiaan Meppelder en Mae Linde van Veldhuizen 
*Inleiding op de doop 
*We zingen lied 344 
*Naamgeving 
*Doopgebed 
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*WelcomeSingers: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet’ (Zangen van zoeken en zien nr. 616)  

 
Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.  
Uw richtlijnen horen bij mij, ze zijn de vreugde van mijn hart.  
Met hart en ziel ben ik bereid uw woorden uit te voeren, eeuwig tot het einde 
toe.  
 
* Verkondiging  “Uw richtlijnen, de vreugde van mijn hart” ( Psalm 119:111) 
* Zingen: Psalm 119: 40 en 66 
* Dankgebed, voorbeden, zingend Onze Vader 
*Aandacht voor de collecten  

1e Kerk : Israël collecte 2e Onderhoudsfonds 
* Slotlied: ‘Er is een stad voor vriend en vreemde’ 
 
Er is een stad voor vriend en vreemde  
diep in het bloemendal,  
er is een mens die roept om vrede,  
die mens roept overal. 
 
Refrein: 
Jeroesjalajiem, stad van God,  
wees voor de mensen een veilig huis. 
Jeroesjalajiem, stad van vrede,  
breng ons weer thuis. 
 
Er is een huis om in te wonen  
voorbij het dodendal,  
er is een vader met zijn zonen,  
zij roepen overal. 
 

Refrein 
 
Er is een tafel om te eten  
voorbij het niemandsland. 
Er is een volk dat wordt vergeten,  
dat volk roept overal. 
 
Refrein 
 
Er is een wereld zonder grenzen,  
zo groot als het heelal. 
Er is een hemel voor de mensen,  
dat hoor je overal.  
 
Refrein 
 

*Zegen waarna (weer) Shalom Ha Mashiach (Opw. 247) 
Shalom, shalom,shalom, Ha Mashiach. 
Shalom, shalom,shalom, Ha Mashiach. 
Shalom, shalom, shalom. 
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* Orgelspel 
* Welkom en mededelingen 
* Aanvangslied: Psalm 122: 1A vrouwen, 122:1B allen, 122:2A mannen, 2B allen, 122:3 allen 
* Stil gebed, Votum en groet 
* shalom Ha Mashiach  Welcome Singers 1x, allen 2x ( Opw. 247)  

Shalom, shalom,shalom, Ha Mashiach. 
Shalom, shalom,shalom, Ha Mashiach. 
Shalom, shalom, shalom. 

* Gebed om de Heilige Geest 
* Signaal 
* Zingen:  Sjaloom chaverim Allen 2x 

Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim,  
Sjaloom, sjaloom! 
Lehitraoth, lehitraoth, sjaloom, sjaloom! 

* De Bijbel open: Psalm 133 
1 Een pelgrimslied van David. 
Hoe goed is het, hoe heerlijk 
als broeders bijeen te wonen! 
2 Goed als olie op het hoofd 
die neervalt op de baard, 
de baard van Aäron, 

en neervalt op de hals van zijn gewaad, 
3 als de dauw van de Hermon 
die neervalt op de bergen van Sion. 
Daar geeft de HEER zijn zegen: 
leven voor altijd. 

* Zingen:  Hiney matov (Psalm 133, 1), 1x allen, daarna in canon. 
Hiney matov oema na yim.  
Shevet achim gam yachad. 

* De Bijbel open: Psalm 119:1 t/m 5, 105 t/m 112 
1 Gelukkig wie de volmaakte weg gaan 
en leven naar de wet van de HEER, 
2 gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, 
hem zoeken met heel hun hart. 
3 Zij bedrijven geen onrecht, 
maar gaan de wegen die hij wijst. 
4 Uw regels hebt u gegeven 
opdat wij ons eraan houden. 
5 Laat toch mijn wegen recht zijn, 
ik wil mij houden aan uw wetten. 
 
105 Uw woord is een lamp voor mijn 
voet, 
een licht op mijn pad. 
106 Ik zweer mij te houden aan uw 
rechtvaardige voorschriften 
en ik zal mijn eed gestand doen. 

107 Ik ben zo diep vernederd, 
houd mij in leven, HEER, zoals u hebt 
beloofd. 
108 Aanvaard, HEER, de lof uit mijn 
mond 
en onderwijs mij in uw voorschriften. 
109 Mijn leven is voortdurend in gevaar, 
maar uw wet vergeet ik niet. 
110 Zondaars hebben voor mij een net 
gespannen, 
maar ik wijk niet af van uw regels. 
111 Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig 
bezit, 
ze zijn de vreugde van mijn hart. 
112 Met hart en ziel ben ik bereid 
uw wetten uit te voeren, 
eeuwig, tot het einde toe. 
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*Vragen aan de doopouders 
*Woorden van de doopouders 
*Bediening doop, zegen en dooptekst 
*Vraag aan gemeente,  
*allen: JA! 
*Sieneke zingt: de Heer zegent jou 
*Overhandigen doopkaart 
Kinderen gaan naar de kinderkring 

 
De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 

*Gebed  
*Stilstaan bij het liturgisch bloemstuk 
*We zingen lied 972: 2 
*Eerste schriftlezing: psalm 112 (H. Oosterhuis) 
Psalm 112 
Je zou gelukkig willen zijn: 
stevig, vrolijk, rechtop, 
goed werk, goed wonen, wat geld, 
aardig worden gevonden 
lief, je grote liefde vinden, 
kinderen krijgen, gezonde, mooie, 
dat zou je willen - wie niet? 
Wil je ook goed zijn, betrouwbaar, 
trouw, rechtvaardig, meedogend? 
Een duistere zaak is de wereld 
maar er zijn mensen van licht. 
Gierig wreed zelfzuchtige dezen en genen 
maar er zijn mensen die geven en delen. 
Er is kwaad en woester kwaad onstuitbaar 
maar er zijn mensen die de doem doorbreken. 
Er zijn woorden gesproken 
die werken ten goede, je hart versterken, 
je geweten scherpen. 
Gelukkig wie ze zoekt te horen 
en leeft om te volbrengen. 
Een kwaadwillig mens wordt nooit gelukkig  
 
 
 
*Tweede lezing: Marcus 10: 13- 16 
*We zingen: lied 150a: 2 
*Overdenking:  
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  Als je kind je vraagt……over vreugde en vrijheid in 
Gods Woord 
 
 
 
 
 

*We zingen: lied 513 
*De kinderen komen terug & een filmpje(  Michelle en Jos) 

Gaven en gebeden 
*Aandacht voor de collectes 

1e Kerk : Israël collecte 2e Onderhoudsfonds 

 
*Dankzegging en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader  
*We zingen als slotlied: melodie lied 868 

Ga dan op weg  
naar Gods toekomst van vreugde en vrede. 
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.  
En valt het zwaar, 
steun en bemoedig elkaar.  
Gods Woord verlicht al je schreden.  

Heenzending en zegen, 
*Beantwoord met lied 868: 5 

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Orgelspel: er is een stad voor vriend en vreemde 
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