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Mededelingen 
*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet naar Leo en Karin Nellestein, 
Wilbrinkstraat 19. 
*Bloemschikking 4e Advent 
De profeet Jesaja ziet in een visioen 
een man, Jezus, die als een loot 
opschoot onder Gods ogen, als een 
wortel die uitloopt in dorre grond 
met een onopvallend uiterlijk. 
Symbool hiervoor een bloembol die 
al groene punten heeft en een 
bloembol waar nog niets aan te zien 
is en er onooglijk uitziet. 
Hij werd veracht en door mensen 
gemeden. Symbool hiervoor zijn de 
playmobil poppetjes die hun rug naar 
de bollen hebben gekeerd. De 
scherpe hulst symboliseert het lijden van Jezus waarover de profeet zegt: Zijn striemen brachten 
ons genezing. 
In vers 6 staat dat we ronddwalen als schapen en daarom staan er ook schapen in de schikking. 
*Avonddiensten :De avonddiensten van 19 en 24 december zijn alleen online te volgen 
*Alle activiteiten in de zalen bij de kerk zijn na 17:00 uur afgelast 
*Eieren De kunstenares heeft deze herfst heel andere eieren voor ons. We 
hebben eieren met herfst-, winter- en kerstafbeeldingen.  Ze worden 
aangeboden bij Landwinkel Bakkenes (Veenweg 7, Lunteren) en Pinokkio 
(Meikade 57, Ederveen).Met de opbrengst steunen we de kunstenares en 
onze projecten in Roemenië. 
*Seniorennieuws 
Vanwege corona vinden wij het toch niet verantwoord om onze kerstmiddag 
door te laten gaan. We wensen u allen goede feestdagen en kijken uit naar de 
middag in februari. We hopen dat het dan wel weer kan. 
*Diaconiecollecte  24 december 2021 - Kinderen in de knel Veel kinderen en jongeren staan er 
alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor 
kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun 
rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen 
en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te 
verbeteren? 
 

*Kerstvroegdienst in de Maranathakerk 
Al vele jaren kennen we de ‘traditionele’ kerstnachtdienst op de avond van 24 december. Vanwege de, 
inmiddels bekende omstandigheden, kunnen de kerstnachtdiensten niet zo ingevuld worden zoals we gewend 
zijn. Daarom zal er in de Maranathakerk te Lunteren op D.V. vrijdagochtend 24 december een 
‘kerstvroegdienst’ worden gehouden. In deze dienst, die om 9.30 uur begint, zullen bekende kerstliederen 
worden gezongen. De muzikale invulling is deze ochtend in handen van Ina Tamerus. Cock Kroon is de 
voorganger. Naar aanleiding van de Evangelielezing uit Lukas 2 is het thema: Kom naar Huis! Om de 
kerstvroegdienst bij te wonen kunt u reserveren via de website van de Maranathakerk (onder erediensten). 
Welkom! 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 19 december 2021 
4e  Advent 

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

 
Ouderling van dienst: Jan Hassink 
Diaken van dienst: Jan/Gerdien Luchies 
Oppasdienst: Paula Kampfraath en Chantal Zandsteeg 
Kinderkring: Tirza Beumer en Marjolijn van de Haar 
Beamerdienst: Diana 
Bloemendienst: J. Floor 

 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur ( alleen online) 
Voorganger: Ds. Ria Scheltens-Ritzema, Lunteren 
Organist: Margret Spelt 
 
Collecten: 
1e : Kerk 
2e : Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst 
4e  Advent 

Thema: Licht ìn het donker….. 
*Orgelspel 
*welkom en mededelingen 

We bereiden ons voor 
*We zingen staande: lied 130a: 2 
*Stil gebed, votum en groet, allen: Amen 
*Aansteken van de adventskaars door Mila 

Vier lichtjes schitteren, 
Nu komt het dichterbij 
Jezus geboorte, 
De komst van de Heer. 

*Kyriëgebed, ter inleiding eerst:  verhaal van de praatstok 
*We zingen als kyriëlied: lied 1010: 1 en 4 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 
*Gebed  
*Stilstaan bij de liturgische schikking en bij  ‘dat ene kaarsje’ 
*Filmpje bij het project 
*De kinderen gaan naar de kinderkring , we zingen: (mel. Er is een land) 

Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 

*Schriftlezing: Jesaja 53: 1-6 
*We zingen: Hij kwam bij ons, heel gewoon, Opw  268  
 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
refrein 
Zie onze God, de Koning-knecht 
Hij heeft zijn leven afgelegd 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag 
gedragen door 
zijn liefd’en kracht. 
 
En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
 

 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij : íšw wil geschied’ 
(refrein) 
 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard’en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
(refrein) 
 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
(refrein) 
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*We luisteren ter inleiding op de overdenking: The strength in me, Gila Antara 
 

 
 
 

*Overdenking  
*We zingen: lied 534: 1 en 4 

De kinderen komen terug. 
Gaven en gebeden 

*Collecte doelen :  
1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 
Collecte is bij het verlaten van de kerk 

*Dankzegging en voorbeden, Stil gebed, Onze vader 
Heenzending en zegen, 

*We zingen als slotlied: 445: 1 
*Zegen,  allen: Amen 
*Orgelspel 

Liturgie Avondddienst 
4e Advent 

*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 85: 3 en 4 
*Stil gebed, Votum en groet 
*Gebed 
*Zingen: Lied 461 
*De Bijbel open: Psalm 130 
*Zingen: Lied 444: 1 en 4 
*De Bijbel open: Marcus 9: 30-37 
*Zingen: Lied 838: 2 en 4 

*Verkondiging   Als een kind 
gekomen 
*Meditatief orgelspel 
*Zingen: Gezang 117: 1,5 en 7 (oude 
Liedboek)  
*Geloofsbelijdenis 
*Collecte doelen :  

1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 
*Dankgebed 
*Slotlied: Lied 440: 1 en 4 
*Zegen, waarna gezongen Amen 

 


