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*Uitzending en zegen 
*Orgelspel 
 
 

Mededelingen 
*De bloemen van a.s. zondag gaan met gelukwensen naar Arie Voskuil en Sabine 
Munters, in verband met hun a.s. huwelijk op dinsdag 19 oktober 
 
*Huwelijk 
Op 19 0ktober hopen Sabine Munters en Arie Voskuil in het huwelijk te treden. 
Om 13:00 uur bij “De Beekse Hoeve”. Heideweg 2a, 6731SN, Otterlo 
 
*Senioren middag 
Aanstaande woensdag 20 oktober kunnen we eindelijk weer een Senioren 
middag houden met elkaar. U bent van harte welkom en wij vragen niet om een 
vac. bewijs, maar vertrouwen er op dat u uw verantwoordelijkheid neemt. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 17 oktober 2021 
 

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

 
Ouderling van dienst: Ruud Coers 
Diaken van dienst: Jan & Gerdien Luchies 
Oppasdienst: Renske de Bruin en Carlijn Boonzaaijer  
Kinderkring: Marjolijn van de Haar en Alies Hendriksen 
Beamerdienst: Erik 
Bloemendienst: M. Janssen 

 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. T. Woltinge, Amersfoort 
Organist : Johan Hulshof 
 
Collecten: 
1e : Kerk 
2e : Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst 
Thema: jassen passen in de herfst 

“Zoals een mantel om mij heen geslagen, zo is God, dicht Huub Oosterhuis. Een 
schitterend beeld, omdat het de warme, goddelijke bescherming uitdrukt.  
“Ik was ziek en gij hebt mij verzorgd 
Ik zat vastgekluisterd in mijn kamer 
en gij hebt mij gebeld 
Ik was dakloos 
en gij hebt mij onderdak bezorgd 
Ik voelde me ontredderd en verward 
en gij hebt de stormen in mij gestild” 
 
In de toegewijde aandacht van mensen voor 
mensen, 

in de grenzeloze zorg van mensen voor elkaar, 
daar voelen we het diepste en hoogste menszijn, 
daar voelen christenen de hartenklop van het 
evangelie in deze tijd. 
 
In wat een mens voor een medemens over heeft, 
toont zich de kwaliteit van humaniteit 
én van religieus geloof. - Jean-Paul Vermassen 
 

*Vóór de dienst: Lied 880 : Het leven op aarde ( opname)  

*Welkom en mededelingen 
We bereiden ons voor 

*We zingen Psalm 104: 1 
*Stil gebed, votum en groet, allen: Amen 
*Kyriëgebed 
*We zingen als glorialied : Lied 691 (melodie:. de wereld is van Hem vervuld) 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 
*Gebed  
*Verhaal met de kinderen: jassen passen  

De kinderen gaan naar de kinderkring 
*Eerste schriftlezing: 1 Koningen 19: 19 t/m 21 
*We zingen: Lied 221: 1 
*Tweede lezing: Mattheüs 25: 34 t/m 40 
*We zingen: Lied 1007 
Overdenking: jassen passen in de herfst -zoals een mantel om mij heengeslagen 
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*Wij zingen: (melodie: Eens als de bazuinen klinken):  
Waar we hier tezamen komen 
In verdriet of vreugd’ bijeen 
Tooit uw kracht ons als de bomen 
Ligt uw mantel om ons heen. 
Hebt u onze hand genomen 
Want U laat geen mens alleen. 

U toch bent een God van leven,  
Die de mensen thuis verwacht; 
liefde die U ons wilt geven, 
overleeft de donk're nacht, 
blijf door alles heen geweven,  
bron van levensmoed en kracht. 

De kinderen komen terug.  
Gaven en gebeden 

*Aandacht voor de collectes 
1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 

*Dankzegging en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader  
*We zingen als slotlied: lied 1005 (Refrein allen,    1a, 2m, 3v, 4m, 5a) 

Heenzending en zegen 
*Orgelspel:  

Liturgie Avonddienst 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: psalm 130 vers 1.2.3 
*Stil gebed, Votum en Groet 
*Gebed om de Geest, uitmondend in lied 681 
*Zingen: Lied 681 Veni sancte Spirtus   
1xorgel (melodie), 2x samenzang, 1xorgel (melodie), 2x samenzang, 1x orgel(melodie) 
*Moment van stilte 
*Schriftlezing: Jeremia 31 vers 31-37  Herziene Statenvertaling 
*Oefening in lectio Divina:  

     lectio......waarna zachte rustige muziek 
     meditatio..... waarna zachte rustige muziek  
     oratio..... waarna stilte 
     contemplatio......waarna stilte 

*Meditatieve muziek 
*Moment van stilte 
*Zingen: Lied 256 blijf met uw genade 
1xorgel (melodie), 2x samenzang, 1xorgel (melodie), 2x samenzang, 1x  orgel(melodie) 
*Moment van stilte 
*Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgewisseld met lied 368g Adem van 
God.....Onze Vader 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk. 

1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied: lied 253 de zon daalt in de zee...vers 1 (voorganger) vers 2 en 3 (allen) 


