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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Woensdagavond 3 november 2021 

Dankdag voor gewas & arbeid 

 

 

Aanvang: 19.30 uur  Voorganger: Dhr. J. Kroon  Organist: Job André 
Ouderling van dienst: Harma Pasterkamp  ; Diaken van dienst: Kees Geluk 

Beamerdienst: Aart ;  Bloemendienst: Anneke de  Boer Collecte: Diaconie (Rotondehuis) 

 

 

*Orgelspel 
*Welkom en afkondigingen 
*Intochtslied: NLB 704 : 1 
*Stil gebed, votum en bemoediging 
*Zingen: NLB 704 : 2, 3 
*Gebed om de Heilige Geest 
*1e Schriftlezing: Psalm 116 
*Zingen: Psalm 116 : 1, 2 
*2e Schriftlezing: Lukas 17:11-19 
*Zingen: Psalm 116 : 3, 4 
*Verkondiging: Danken moet je doen! 
*Zingen: Psalm 116 : 6, 8 
*Dankgebed I  
*Zingen: Hemelhoog 553 : 1  

1.Dank U, Heer, voor al wat leeft,  
dank voor alles wat Gij geeft:  
voedsel, vreugde, overvloed –  
Gij zijt overstelpend goed!  
Dank U wel voor al wat groeide,  
wind en wolken, licht en lucht,  
velden vol van goede vrucht,  
dank dat duizend bloemen bloeiden!  

*Dankgebed II 
*Zingen: Hemelhoog 553 : 4 

4.Dank U, Heer, dat wie zo leeft  
dankzij Pasen toekomst heeft:  
honing, melk in overvloed,  
Kanaän wordt meer dan goed!  
Vrolijk zingen wij tezamen  
wereldwijd het hoogste lied  
als uw wil voorgoed geschiedt  
juichend: halleluja, amen!  
 

 

*Aandacht voor de inzameling van de gaven 
 
*Slotlied: Hemelhoog 250 : 1, 2, 3 
 

1.Komt, laat ons vrolijk zingen  
tot God die alles schiep,  
die bloemen, vissen, vogels  
uit niets tot leven riep;  
met nevels als een sluier  
de groene aarde tooit,  
zijn dauw als vreugdeparels  
over de velden strooit.  
 
2.Die heuvels schiep en dalen,  
waar Hij de aard’ betrad,  
die zon en maan en sterren  
tot licht gaf op ons pad.  
Loof Hem dan die de mensen  
tot vreugd geschapen heeft,  
en die ons onze schulden  
om Jezus’ wil vergeeft.  
 
3.O God, die ons in Christus  
een machtig Vader zijt,  
verlos ons van het kwade  
nu en in eeuwigheid.  
Leer ons als kind’ren leven  
en spelen in uw hof  
en met de eng’len zingen  
uw glorie en uw lof. 

 
*Heenzending en zegen, besloten met gezongen 
amen. 
*Orgelspel 
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Mededelingen 

 
*De bloemen van a.s. woensdag gaan naar Ben Hazeleger , Klokkegat 32. Ben is thuis herstellende van een operatie. 
 
*Diaconiecollecte Dankdag 3 november 
Bestemming Rotondehuis Lunteren 
Er wordt gewerkt vanuit het principe van een leefgemeenschap en een gezin vormt de basis. De gastbewoners worden 
geholpen om tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid te komen. 
Uitgangspunt is dat de gasten, warmte, rust, veiligheid en structuur ervaren. Het is een interkerkelijke organisatie met 
ondersteuning door vrijwilligers. 
De drijfveer is de liefde voor mensen 
 
*Danken moet je doen! 

Woensdagavond 3 november a.s. zal om 19.30 uur de jaarlijkse dankdienst voor gewas en arbeid 

worden gehouden. 

We willen onze God voor al Zijn goede gaven die we in het achterliggende seizoen hebben mogen 

ontvangen danken. 

Indien u specifieke dankpunten heeft die een plek in de dankgebeden mogen krijgen, dan mag u mij deze mailen: 

kw@maranathakerk.net, appen mag natuurlijk ook: 06 112 80 241.  

Cock Kroon 
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