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*Geloofsbelijdenis : staande zingen NLB 340c 
*Zingen NLB 530 : 1,4 
*Dankzegging en voorbeden 
*Aandacht voor de Offergave 

Collectedoelen : 1e Kerk; 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied NLB 249 : 1,2 
*Zegen 
*Orgelspel 

 
Mededelingen 

 
*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet naar Marit Geluk. 
Vaarkamperengweg 27. Marit heeft 8 jaar enthousiast meegeholpen bij de 
oppasdienst 
 
*Kerkdiensten We mogen weer naar de kerk. Reserveren blijft dus nodig. Als u 
vragen heeft hierover kunt u telefonisch contact opnemen met Anneke de Boer. 
Tel. 0318-483077. 
 
*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! 
 
*Koffietijd en meer  :  
Beste dames. De koffieochtend van 5 februari gaat niet  door. In verband met de 
oplopende besmettingen lijkt het ons verstandiger om de ochtend niet door te 
laten gaan. We hopen dat we 23 april  weer samen kunnen komen 
Hartelijke groet  : Hannie, Edith en Gerrie 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 30 januari 2022 
 
 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur - Schoolkerkdienst 
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Sipke de Boer 

Ouderling van dienst: Sieneke Kraai 
Diaken van dienst: Kees Geluk 
Oppasdienst: Renske en Chantal  
Kinderkring: Willeke Meppelder 
Beamerdienst: Harry 
Bloemendienst : A.van Ramshorst 

 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. M. Tahitu Lunteren 
Organist : Ed Keijzer 
 
Collecten: 
1e : Kerk 
2e : Onderhoudsfonds (ochtend) 
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Liturgie Ochtenddienst 
Thema: Salomo….meer dan wijsheid 

*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 

We bereiden ons voor 
We staan en zingen:  psalm 72: 1 en 6 (uit : de nieuwe psalmberijming) 
 
1. God, laat de koning goed regeren, 
met recht en met beleid. 
Wil hem de wijze wetten leren 
van uw gerechtigheid. 
Dan zal uw volk in vrede leven, 
dan wordt er recht gedaan: 
verdrukten zal hij redding geven, 
verdrukkers pakt hij aan. 
 
 

6. De stad mag groei en bloei 
beleven 
zoals een frisse plant. 
De koning staat hoog 
aangeschreven; 
zijn naam klinkt door het land. 
Zolang de zon voor ons blijft rijzen 
blijft ook zijn naam ons bij. 
Elk volk zal hem gelukkig prijzen 
en wenst te zijn als hij. 
 

*Moment van stilte, Woord aan het begin en Groet van God 
*We gaan zitten 
*Gebed voor Gods schepping 
*Angelina zingt met ons als glorialied: Kom aan boord 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 
*Inleiding op het thema 
*Gebed bij het openen van de Bijbel 
*Lezing : 2 Kronieken 1: 7 t/m 18  
*We zingen het lied: wijs en verstandig 
*We kijken naar het filmpje van de scholen: meer dan wijsheid 

*Gesprekje met kinderen, moment om op een 
diamant te schrijven waar je voor wilt bidden en 
danken 
 
 

*Overdenking 
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*We zingen: Zoek eerst het Koninkrijk van God (opw.40) 
Zoekt eerst het 
koninkrijk van God 
En zijn gerechtigheid 
En dit alles krijgt u 
bovendien 
Hallelu, halleluja 
Halleluja, halleluja, 
halleluja 
Hallelu, halleluja 
 

Men kan niet leven 
van brood alleen 
Maar van ieder 
woord 
Dat door de Heer 
gesproken wordt 
Hallelu, halleluja 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, 
Hallelu, halleluja 
 

Bidt en u zal gegeven 
zijn 
Zoekt en gij zult het 
zien 
Klopt en de deur zal 
voor u opengaan 
Hallelu, halleluja 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, 
Hallelu, hallelujah 
 

Gaven en gebeden 
*Danken en bidden, samen het Onze Vader 
*Collectedoelen : 1e Kerk; 2e Onderhoudsfonds 
*Heenzending en zegen 
*We zingen ons slotlied: kinderopwekking 76: Vrede van God 
 
Vrede van God, de 
vrede van God. 
De vrede van God zij 
met jou. 
Vrede van Hem, vrede 
van God. 
De vrede van God zij 
met jou. 
  

In Jezus' naam, in Jezus' 
naam. 
In Jezus' naam geef ik 
jou 
vrede van Hem, vrede 
van God. 
De vrede van God zij 
met jou. 
  

Heilige Geest, de 
Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met 
jou. 
Vrede van Hem, vrede 
van God. 
De vrede van God zij 
met jou. 

*Zegen 
 

Liturgie Avonddienst  
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied Psalm 65 : 1,6 
*Stil gebed, Votum Groet 
*Gebed 
*De Bijbel open Lukas 4 : 14 - 30 
*Zingen NLB 675 : 1,2 
*Verkondiging  :  Thema: "De Geest des Heren is op Mij " 
*Meditatief orgelspel 


