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Mededelingen 

 
*De bloemen van deze zondag gaan met een warme groet van onze gemeente 

naar Sylvia van Hunnik, Everlaan 43 

 

*Kinderkring 

De komende 4 weken lezen we in de kinderkring de verhalen over het begin van 

Jezus' werk onder de mensen. 

Centraal staat hoofdstuk 1 van het evangelie van Marcus.  

 Per zondag een thema in de volgorde: 

- Jezus wordt gedoopt (6 februari) 

- Jezus kiest zijn leerlingen (13 februari) 

- Jezus jaagt een kwade geest weg (20 februari) 

- Jezus bidt op een stille plek (27 februari) 

Methode Bijbel Basics houden we hierbij aan 

 

*Senioren Nieuws 

Helaas is het nog steeds niet verstandig om een Senioren Middag te houden.  

Dus ook het reisverhaal van Jan Hassink moeten we missen, misschien een 

andere keer. We hopen dat er met Pasen wel iets kan 

Hartelijke groeten allemaal 

 

*De mededelingen die zondag op de Nieuwsbrief en/of beamer moeten komen , 

moeten de donderdag voor de betreffende zondag vóór 18:00 uur bij de redactie 

van Contact binnen zijn (redactiecontact@gklunteren.nl). 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 6 februari 2022 

 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur  

Voorganger: ds. H. Blankespoor Den Haag 

Organist: Johan Hulshof 

Ouderling van dienst: Ruud Coers 

Diaken van dienst: Herman Schreuder 

Oppasdienst: GEEN OPPAS 

Kinderkring: Wieteke Keijzer 

Beamerdienst: Nora 

Bloemendienst : E. Schreuder 

 

Avonddienst aanvang: 19.00 uur  

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens, Lunteren 

Organist : Betty Diender 

 

Collecten: 

1e : ZWO 

2e : Onderhoudsfonds  
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Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 

*Lied voor de dienst : Breng ons samen (opname) 

*Welkom en mededelingen 

*Intochtslied Ps.146, vs.1,2 en 3 (maar ritmisch uit Johan de Heer 446 ),  

*Stil gebed, Votum en groet 

*Gebed van inkeer en verootmoediging 

*Gloria : Lied 705 : 1,2,3 en 4 

*Genadeverkondiging en de vrede 

* Kindermoment  

*Lied 971 : 1,2 en 3 

*Schriftlezing Ps.90:1 t/m 6,9,10,12 en 14 

*Gebed om de Heilige Geest 

*Verkondiging 

*Meditatief orgelspel  

*Lied 912 : 1,2,3,4,5 en 6 

*Dankzegging, voorbeden en "Onze Vader" 

*Collectedoelen : 1e ZWO 2e Onderhoudsfonds 

*Slotlied : " ‘k Heb geloofd en daarom zing ik" (Ev.liedbundel 275: 1,2,,3 en 4) 
1   ’k Heb geloofd en daarom zing ik, 
 daarom zing ik van gena, 
 van ontferming en verlossing 
 door het bloed van Golgotha. 
 Daarom zing ik U, die stervend 
 alles, alles hebt volbracht; 
 Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 
 Lam van God voor ons geslacht. 

2   ’k Heb geloofd, en daarom hoger 
 hoger dan Kalvarie’s top, 
 zie ik boven lucht en wolken, 
 Hogepriester, tot U op; 
 die in ’s hemels tabernakel 
 voor Gods aanschijn t’allen tijd 
 als het Hoofd van zijn gemeente 
 strijdend bidt en bidden strijdt. 

 

3   ’k Heb geloofd in U, wien d’aarde 
 met haar doornen heeft gekroond, 
 maar die nu, gekroond met ere, 
 aan Gods rechterzijde troont; 
 U, aan wiens doorboorde voeten, 
 eenmaal in het gans heelal, 
 Heer, daarboven, hier beneden, 
 alle knie zich buigen zal. 

4   Ja ’k geloof en daarom zing ik, 
 daarom zing ik, U ter eer, 
 ’s werelds Heiland, Hogepriester, 
 aller heren Opperheer. 
 Zoon van God en Zoon des mensen, 
 o, kom spoedig in uw kracht 
 op des hemels wolken weder! 
 Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht. 

*Zegenbede 

*Orgelspel  

3 

 

Liturgie Avonddienst  
*Orgelspel 

*Welkom 

*Aanvangslied: Psalm  85: 3 (staande) 

*Stil gebed, Votum en groet,  

*Zingen: Psalm 85: 4, waarna allen gaan zitten  

*Gebed om de werking van de Heilige Geest 

*De Bijbel open: Psalm  146 

*Zingen: Psalm  146: 1,3,4 

*Verkondiging   De God van Jacob tot je hulp hebben 

*Zingen: Alles wat adem heeft love de Here, Lied 146c: 1,3,5 

*Lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis (staande) 

*Zingen:  Lied 426 (Nl versie) 

*Dankgebed, voorbeden 

*Collectedoelen : 1e ZWO 2e Onderhoudsfonds 

*Slotlied: Heilig, heilig, heilig! Lied 405 (staande) 

*Zegen, waarna wij zingen: Lied 415:3. 

*Orgelspel. 

  


