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Mededelingen 
*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet naar de familie 

Buisman, Kastanjelaan 7/a. 

 

*Bloemschikking 2e Advent 

De engel Gabriël bezoekt Maria om haar te 

vertellen dat God haar heeft uitgekozen om de 

moeder van Jezus te zijn. De witte chrysant tussen 

twee bladeren symboliseert de engel. Maria wordt 

wel eens roos zonder doornen genoemd en 

daarom een witte roos, die ook zuiverheid 

aangeeft, symbool voor Maria. 

 

*Avonddiensten :De avonddiensten van 5 en 19 december zijn alleen online te volgen 

 

*De welkomdienst met Kavoca begint zondagmiddag 12 december om half 4. Er is een 

beperkt aantal bezoekers toegestaan en u moet zich daarvoor aanmelden. Basis 

coronaregels zijn van kracht. 

 

*Alle activiteiten in de zalen bij de kerk zijn na 17:00 uur afgelast 

 

*De Kerst-In zal ook dit jaar geen doorgang vinden  

 

*Zing je mee met de Welcome Singers in de kerstnachtdienst? 

De Welcome Singers repeteren onder leiding van Margret Spelt voor de a.s. 

kerstnachtdienst. Doe je mee? Hartelijk welkom! We gaan hiervoor ook aan de gang met 

liederen uit de nieuwe cd van Sela. Wij repeteren een drietal keren in december. Geef je 

op en geef daarbij je emailadres en je 06 nummer door aan Hannie van Grootgeest, email 

hvangrootheest@outlook.com Uiteraard zingen we met inachtneming van de dan 

geldende Corona regels. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 28 november 2021 

2e Advent 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. C. Oosterveen 

Organist: Job André 

 

Ouderling van dienst: Ed Keijzer 

Diaken van dienst: Kees Geluk 

Oppasdienst: GEEN OPPAS 

Kinderkring: Edith de Rooij en Marjolijn van de Haar 

Beamerdienst: Nora 

Bloemendienst: J. van de Brink 

 

Avonddienst aanvang: 19.00 uur ( alleen online) 

Voorganger: ds. M. Tahitu, Lunteren 

Organist: Sipke de Boer 

 

Collecten: 

1e : ZWO 

2e : Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst 

2e Advent 
Thema: God maakt gewone mensen belangrijk 

Vrijwilliger zijn... 

Is het mysterie van het openstaan voor 

en het zich geven aan de andere. 

Zonder dat je er wat voor vraagt, 

zomaar gewoon jezelf schenken 

in de hoop dat de kiem die je geeft 

echt vrucht zal mogen dragen. 

 

Is wegwijzer zijn, liefdevol leiden 

en soms alleen op de bres staan als stut voor 

de andere. 

 

Vrijwilliger zijn 

is willen dat anderen van jou genieten 

en jezelf als voedsel geven 

voor de groei en de bloei van jouw 

medemens. 

 

Vrijwilliger zijn is gewoon geven wat je in je 

draagt. 

Het is een verrijking voor jezelf 

deugd te hebben aan menselijk contact, 

je eigen beperkingen te ervaren en te leren 

aanvaarden, 

blij te zijn dat je mee mag werken 

aan de opbouw van een samenleving. 

 

Vrijwilliger zijn is kans om zelf te groeien. 

Je krijgt zoveel terug als je zelf geeft. 

 

als Maria…….. 

*Orgelspel 

*welkom en mededelingen 

We bereiden ons voor 

*We zingen staande: lied 157a: 1 en 3 

*Stil gebed, votum en groet, allen: Amen 

*Aansteken 2e adventskaars : Thijs & Mees 

Twee lichtjes schijnen al, 

Richten de aandacht op 

Jezus geboorte, 

De komst van de Heer. 

* We kijken naar Shylights, met muziek van Caccini 

*Kyriëgebed 

*We zingen als kyriëlied: lied 220: 1 ( melodie lied 362) 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 

*Gebed 

*Stil staan bij de liturgische schikking  

*Kindermoment - Filmpje bij het project 

*De kinderen gaan naar de kinderkring , we zingen:  
Wij gaan voor even uit elkaar 

en delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God. 

Op Hem zijn wij gericht. 
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*Schriftlezing: Lucas 1: 26-56 

*We zingen: Magnificat - Sela 

*Overdenking  

*We zingen: lied 441: 1 en 10 
De kinderen komen terug. 

Gaven en gebeden 

*Collecte doelen :  
1e ZWO 2e Onderhoudsfonds 

Collecte is bij het verlaten van de kerk 

Aandacht voor de vrijwilligers 
Zo vaak al daalde ’n engel neer, 

zo vaak al werd de vraag gesteld, 

zo vaak al klonk het ‘ja’ 
als antwoord van een jonge vrouw 

als antwoord van wie werd aangesproken. 

 

Zo vaak al werd het uitgebeeld: 

de vraag, de verrassing of de schrik, 

een hand blijft steken in het boek, 

er is geruis van vleugels, van de wind, 

van Geestkracht van hierboven …. 
 

Zo vaak al kijk ik naar dat beeld, 

- ik hoor de vraag – 

en vraag mij peinzend af 

wat ik zal doen, 

hoe ik zal antwoorden met mijn leven ……….

*We kijken naar: Geef licht –  Stef Bos 

*Dankzegging en voorbeden, Stil gebed, Onze vader 

Heenzending en zegen, 

*We zingen als slotlied: 464: 6, 8 en 10 

*Zegen, allen: Amen 

*Orgelspel 

Liturgie Avondddienst 

2e Advent 
*Orgelspel 

*Welkom en mededeling 

*Aanvangslied NLB 441 : 1 

*Stilgebed, Votum en Groet 

*Gebed 

*De Bijbel open: Matheus 24 : 32 - 44 

*Zingen NLB 455 : 2 

*Verkondiging 

*Meditatie orgelspel 

*Geloofsbelijdenis.. gesproken 

*Zingen NLB 453 : 1 

*Dankzegging en voorbeden 

*Collecte doelen :  

1e ZWO 2e Onderhoudsfonds 

*Slotlied NLB 442 : 1,2 

*Zegen   *Orgelspel 


