
4 

 

Liturgie Avonddienst  
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Zingen: Psalm 43:1,3 en 4 (staande) 
*Stil Gebed 
*Begroeting 
*Inleiding op de dienst 
*Zingen: Lied 942 
*Schriftlezing: Psalm 88 
*Zingen: Lied 944 
*Verkondiging 
*Meditatief Orgelspel 
*Zingen: Lied 943 
*De Apostolische Geloofsbelijdenis (gesproken) 
*Zingen: Lied 939 
*Gebeden 
*Inzameling van de gaven : Collectedoelen : 1e ZWO 2e Onderhoudsfonds 
*Zingen: Lied 245 (staande) 
*Wegzending en zegen 
*Orgelspel 

Mededelingen 
*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet van ons allen naar de 

familie Evers-Snellen, Barneveldse weg 29 voor hun 50-jarig huwelijk aanstaande 
maandag. 

*Voedselbank . In de maanden maart, april en mei is er weer inzameling van 
(houdbare)levensmiddelen voor de Voedselbank. Iedere zaterdagmorgen kunnen 
levensmiddelen worden afgegeven in de hal van de kerk van 10.00 uur tot 11.00 uur en 
uiteraard ook op zondag rond de kerkdiensten. 

*Koffietijd en meer…We missen jullie ,de volgende  koffieochtend is pas op 23 april. 
Extra ochtend ingepland op zaterdag 12 maart. Geen vast thema ,staat in het teken van 
ontmoeten, samen zingen, samen bidden en lekker bijpraten! Lieve groet van Gerrie, 
Hannie en Edith 

*Diaconie collecte – Zending in Rwanda : In Rwanda leeft 70 procent van de landbouw. 
Diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij 
over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit. Hierdoor kunnen steeds 
meer mensen gezonde voeding krijgen. 

*Wereldgebedsdag 4 maart. De link voor de online dienst 
van de Wereldgebedsdag is : 
https://www.youtube.com/watch?v=5gO4YJBX2ac. Deze dienst is ook 
nog later te bekijken. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 06 maart 2022 
1e zondag 40-dagen tijd 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur  
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Sipke de Boer 

Ouderling van dienst: Petra Boiten 
Diaken van dienst: Jan/Gerdien Luchies 
Lector : Sylvia van Hunnik 
Oppasdienst: GEEN OPPAS 
Kinderkring: Alies Hendriksen 
Beamerdienst: Nora 
Bloemendienst : M. den Boer 

 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds GJM Baalbergen, Bennekom 
Organist : Johan Hulshof 
 
Collecten: 
1e : ZWO ( Rwanda) 
2e : Onderhoudsfonds  
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Liturgie Ochtenddienst 

“Guernica” Picasso 
Thema: exodus 

*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 

We bereiden ons voor 
* We zingen: Hoe kan er in de wereld vrede zijn 
1 Hoe kan er in de wereld vrede zijn 
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen, 
wanneer soldaten sneuvelen in pijn 
en burgers schuilen in verborgen kelders. 
Als de agressor aast op meer terrein 
en kracht en afweer niet meer kunnen 
helpen. 
 
2 Wie zo zijn hele leven achterlaat 
en vluchten moet naar nergensland en 
verder  
zij gaan berooid in tranen over straat. 
Geef onderweg aan hen een goede herder, 

een mens die helpt, een deur die open staat, 
een hart vol liefde, in de nood een redder. 
 
3 Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan, 
het leven is bij u in goede handen. 
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan, 
een warm onthaal van vrijheid, open armen. 
U helpt ons in de strijd van het bestaan 
en geeft als wapen: liefde voor de ander. 
 
tekst: Ria Borkent 
melodie: Psalm 119 
 

*Stil gebed, votum en groet, allen: Amen 
*Kyriëgebed 
*We zingen lied 462:  1, 2 en 5 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 
*Gebed 
*Moment met/ voor de kinderen, start veertigdagenproject 
*We zingen samen: projectlied Ga je met ons mee:  1 en 2 
1 Ga je met ons mee naar de overkant?  
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?  
God is het die ons toen bevrijdde,  
ons door zee en zand zal leiden.  
God gaat in een wolk vooraan  
naar het land van Kanaän.  
Hey, kom je mee? (x4)  
 

2 Ga je met ons mee naar de overkant?  
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?  
Weet je nog wel van deze zegen  
de bevrijding die wij kregen.  
Zorg dat je dit niet vergeet  
als je van het paasmaal eet.  
Hey, kom je mee? (x4) 
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kinderen gaan naar de kinderkring 
*Schriftlezing: Exodus 12:21-31 en 37-42  
*We zingen: lied 168: Go down Moses, 

in de Nederlandse vertaling: lied van de uittocht 
1.Toen Israël in Egypte zat  
Koning laat ons gaan  
toen 't volk geen god en koning had  
Koning laat ons gaan  
God riep: Mozes Ik ben uw God voortaan  
spreek dan, Mozes, roep:  
Koning laat ons gaan.  
 
2.En 't volk toog uit op Mozes' woord  
God zal met ons gaan  
De zee, die 't zag, vlood ijlings voort  
God zal met ons gaan  
Vlucht maar, bergen, als rammen 
hiervandaan,  

spring dan, heuvels, want  
God zal met ons gaan.  
 
3.Hun mond is stom; zij spreken niet  
God alleen bestaat  
hun handen, ha, die tasten niet  
God alleen bestaat  
Hij is machtig en eeuwig duurt zijn naam.  
Schenk ons leven, o  
God blijf met ons gaan.. 
 

*Schriftlezing: Marcus 1: 12-15 
*We zingen het vervolg van het lied:  

4.Wij bieden u al wat wij zijn  
omdat Gij bestaat  
Weest Gij ons brood in de woestijn  
omdat Gij bestaat  
Mensen, allen, biedt Hem uw leven aan;  
God zal met ons  
door dood en leven gaan. 

 
 
 Overdenking  
 
 
 
*We zingen: lied 1010; 1.allen, 2.vrouwen, 3.mannen, 4.allen 

Gaven en gebeden 
Aandacht voor de collectes 

Collectedoelen : 1e ZWO  ( Rwanda) -filmpje 2e Onderhoudsfonds 
*Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
*Heenzending en zegen 
*We zingen als slotlied: De zegen van God, onze vader 
*Zegen, allen: Amen 
*Orgelspel  


