Mededelingen
*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet naar de familie van
Dinter- van der Ploeg, Jaarsveld 33 in Ede.

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren
Liturgie en nieuws
Zondag 16 januari 2022

*Kerkdiensten De kerkdiensten zijn alleen online te volgen.
*Alle activiteiten in de zalen bij de kerk zijn na 17:00 uur afgelast

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. D. de Jong Harderwijk
Organist: Ed Keijzer

*Kerkbalans
Dit weekend gaat de
Actie Kerkbalans van
start. Eén dezer
dagen krijgen alle
leden een brief met het verzoek voor de jaarlijkse bijdrage. We hopen dat we ook
in 2022 weer op u mogen rekenen.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee
aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Via deze weg
willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Ouderling van dienst: Petra Boiten
Diaken van dienst: Herman Schreuder
Oppasdienst: Gerrianne en Paula
Kinderkring: Alies Hendriksen
Beamerdienst: Barend
Bloemendienst : D. van t hol

Avonddienst aanvang: 19.00 uur
Voorganger: mr. L.J. Verhulst Ede
Organist: Margret Spelt
Collecten:
1e : Kerk
2e : Onderhoudsfonds
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Liturgie Ochtenddienst
Liturgie Avonddienst
*Orgelspel
*Welkom en mededelingen
*Aanvangslied Psalm 66 : 1,2,6 en 7. ‘Breek aarde uit in
jubelzangen’,
*Stil gebed, votum en groet.
*Gebed
*De Bijbel open. Johannes 4 1-26,
*Zingen: Lied 531: 1,2 en 3 ‘Jezus die langs het water liep’
*Verkondiging: de Samaritaanse vrouw.
*Meditatief orgelspel
*Geloofsbelijdenis, gesproken.
*Zingen: Psalm 107: 1,2 en 17 ‘Gods goedheid houdt ons staande’
*Dankzegging en voorbeden
*Collectedoelen : 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
*Slotlied: Lied 608 “De steppe zal bloeien”
*Zegen van St Patrick.

*Orgelspel
*Lied voor de dienst : Opw. 488 ‘de Kracht van Uw liefde’ ( opname)

Begin
*Welkom en mededelingen
*Lied psalm 87: 1, 3, 4 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede
*Stil gebed
*Onze hulp en groet

Leven vanuit de vergeving
*Zingen NL 833 (twee keer) Neem mij aan zoals ik ben
*Woord van vergeving 1 Johannes 1: 8- 9
*Gebed
*Zingen NL 215: 1, 2, 3, 6, 7 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan
*Leefregel Kolossenzen 3: 12- 14
*Kerkramen Geloof-Hoop-Liefde
*Zingen NL 289: 1, 2, 3 Heer, het licht van uw liefde schittert

Dienst van het Woord
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
*Kindermoment : Alies Hendriksen
*Schriftlezing Lucas 9: 57- 62 Terwijl ze hun weg vervolgden
*Zingen NL 837: 1, 4 Iedereen zoekt U, jong of oud
*Verkondiging
*Zingen NL 531: 1, 3 Jezus die langs het water liep

Slot
*Gebed en Onze Vader
*Collectedoelen : 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
*Zingen NL 425 Vervuld van uw zegen
*Zegen
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