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Mededelingen 
*De bloemen van deze avond gaan met de hartelijke groet naar 
Dhr. P.Baaijen, Galgenbergweg 4. 
De bloemen van zondag 2 januari gaan met een hartelijke groet naar 
Astrid Baaijen, Schaepmanstraat 82. 
 
*Kerkdiensten De kerkdiensten zijn alleen online te volgen.   
 
*Alle activiteiten in de zalen bij de kerk zijn na 17:00 uur afgelast 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

 
Oudejaars avonddienst  vrijdag 31 december 

aanvang: 19.30 uur 
 
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Job André 

Ouderling van dienst: Petra Boiten 
Diaken van dienst: Bram Munters 
Beamerdienst: Aart 
Bloemendienst: J. Kloostra 
Collectedoelen : 1e Kerk; 2e Onderhoudsfonds 

  



2 

 

Liturgie  
Oudejaars avonddienst  vrijdag 31 december 

 
Een troostlied in de avond 
In elke nacht, die donker dreigt, 
is altijd nog uw ster verschenen. 
De avond valt, de wanhoop 
stijgt, 
maar U bent nooit uit zicht 
verdwenen. 
U zendt uw engel, als een wacht, 
U stuurt uw Woord, en geeft mij 
kracht. 
 

kapiteel kathedraal van Autun, Midden-Frankrijk 
*Welkom en mededelingen 

We bereiden ons voor 
*we zingen: psalm 90: 1 en 8 
*Stil gebed, votum en groet, allen: Amen 
*we luisteren naar: In dit huis….veldhuis en kemper 

stilstaan bij het oude jaar- 
we leggen enkele herinneringen bij de paaskaars 

 
De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 

*Gebed  
*Schriftlezing: Psalm 4: 7 t/m 9 
 Mattheüs 2: 1 t/m 12 
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*We luisteren naar de openingszin uit de cantate voor de drie koningen- 
van Telemann:  

 
Volken hoort hoe God opnieuw spreekt: er zij licht ! 
 

 
*Overdenking  
 
 
 
*We horen: lied 250   

Gaven en gebeden 
*Collectedoelen : 1e Kerk ; 2e Onderhoudsfonds 
*Dankzegging en voorbeden, Stil gebed, Onze vader 

Heenzending en zegen, 
*We zingen als slotlied: 415: 1 en 2 
*Zegen voor het nieuwe jaar, 
*allen: lied 415: 3 
*Orgelspel 

Lord God of heaven and earth, 
You revealed Your only begotten Son to every nation 
by the guidance of a star. 
Bless this home and all who live here. 
May we be graced with health, goodness, 
forgiveness, and obedience to Your commandments. 
Fill us with the light of Christ, that we may go out into the world 
and share Your love with all. 
We ask this through Christ our Lord. Amen.  
Heer. God van hemel en aarde 
U hebt uw eniggeboren Zoon geopenbaard aan elke natie 
door de leiding van een ster 
Zegen dit huis en al wie hier wonen 
Mogen we gezegend worden met gezondheid, goedheid, vergeving  
en gehoorzaamheid aan uw geboden, 
Vul ons met het Licht van Christus Dat we de wereld  in mogen gaan 
en uw liefde met iedereen delen. 
We vragen u dit door Christus onze Heer, amen  


