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Mededelingen 
 

*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet naar de Familie 
Kiela, Bruinehorstweg 44 
 
*Kerkdiensten De kerkdiensten zijn alleen online te volgen.   
 
*Alle activiteiten in de zalen bij de kerk zijn na 17:00 uur afgelast 
 
*Kerstattentie Attentie! 
De amaryllisbol bij de kerstattentie vraagt weinig verzorging maar veel geduld! 
Het is wel goed om de wortels vochtig te houden en eventueel kan hij in een pot 
met aarde gezet. En dan wachten op wat er groeien gaat 
 
Lied : Ik pluk de dag  
Elke ademhaling blaast me verder naar het eind 
En met elke nieuwe voetstap wordt de afstand wat verkleind 
Ik weet dat het gaat komen of ik nou kruip of ren 
Maar ik ben pas aan het einde, als ik aan het einde ben 
 
Ik blijf ademhalen tot mijn allerlaatste snik 
De weg kan zomaar stoppen, maar zolang mijn hart nog tikt 
Zet ik mijn beide voeten stevig in de eeuwigheid 
En laat mijn afdruk achter op de landkaart van de tijd 
 
Ik ga dansend door het leven, tot ik weg moet van het feest 
Ik wil hoe dan ook voorkomen dat het zinloos is geweest 
Dus wil ik walsen tot ik neerval, tot ik niet meer kan of mag 
En dan het feest verlaten met een lach, ik pluk de dag... 
 
Ik weiger te geloven dat ik hier ben zonder zin 
Het leven is het diepe en ik spring er lachend in 
Ik ben hier met een reden, ook al is mijn rol maar klein 
De wereld draagt een ketting en ik mag een schakel zijn 
 
Dus ga ik dansend door het leven, tot ik weg moet van het feest 
Ik wil hoe dan ook voorkomen dat het zinloos is geweest 
Dus wil ik walsen tot ik neerval, tot ik niet meer kan of mag 
En dan het feest verlaten met een lach. 
Ik wil walsen tot ik neerval, tot ik niet meer kan of mag. 
En dan het feest verlaten met een lach 
Ik pluk de dag... 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 9 januari 2022 
 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Margret Spelt 

 
Ouderling van dienst: Jan Hassink 
Diaken van dienst: Jan/Gerdien Luchies 
Kinderkring: Marjolijn van de Haar 
Beamerdienst: Betsy 
Bloemendienst : H. van de Hoeve 

 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur 
Voorganger: ds. H. Spoelstra, Amsterdam-Haarlem 
Organist: Sipke de Boer 
 
Collecten: 
1e : Kerk 
2e : Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst 
 

Thema: …..al het beschamende, neem het van mij…..(uit lied 962) 

 
*welkom en mededelingen 

We bereiden ons voor 
*We zingen: psalm 139 :1 en 14 
*stil gebed, votum en groet, allen: Amen 
*Kyriëgebed 
*We zingen glorialied: lied 981: 1,2 en 5 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 
*Gebed  
*Moment voor de kinderen 
*Schriftlezing: Genesis : 3: 1-13 en 10-24 
*We zingen: lied 944: 1 en 3 
*Overdenking 
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*We zingen: lied 962  
*we luisteren naar:  Ik pluk de dag – Liesbeth List 

Gaven en gebeden 
*Aandacht voor de collectes 

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

Heenzending en zegen, 
*We zingen als slotlied: 817, melodie psalm 134 
*Zegen, allen: Amen 
*Orgelspel 

Liturgie Avonddienst 
 

*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 72: 1 en 4 
*Stil gebed, Votum en Groet 
*Gebed. 
*De Bijbel open: Mattheüs 2: 1-12 
*Zingen: Gezang 526: 1 en 2 
*Verkondiging. 
*Meditatief orgelspel 
*Geloofsbelijdenis (gesproken, staande) 
*Zingen: Gezang 826 
*Dankzegging en voorbeden. 
*Collectedoelen : 1e Kerk ; 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied:  Gezang  263 
*Zegen 
  


