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Mededelingen  

*De bloemen van deze zondag gaan met warme groeten naar Ina en familie van 

de Vendel. 

 

*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. 

 

*Diaconie collecte – Oeganda Landbouw training :. 

De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het 

bestaan. Ze krijgen (landbouw)training. Daar leren ze hoe je met 

droogtebestendige zaden, hout besparende ovens, door bomen te planten en 

oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 13 maart 2022 
2e zondag 40-dagen tijd 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur  

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 

Organist: Ed Keijzer 

Ouderling van dienst: Sieneke Kraai 

Diaken van dienst: Bram Munters 

Oppasdienst: Franciska en Marjelle 

Kinderkring: Marjolijn Achterberg 

Beamerdienst: Nora & Joyce 

Bloemendienst : J. Top 

 

Avonddienst aanvang: 19.00 uur  : Welkomdienst 

Voorganger: ds. AJC Gijsbertsen, Garderen 

Organist : Sipke de Boer 

 

Collecten: 

1e : Diaconie ( Oeganda) 

2e : Onderhoudsfonds  

Deurcollecte Jeugd 
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Liturgie Ochtenddienst 

 
De zwaluw neemt een hoge vlucht, 

zijn pennenstreken aan de lucht 

staan in een helder zinsverband, 

hij schrijft de zomer in het land. 

 

Wij aardelingen zien hem gaan, 

zijn keerkring tussen zon en maan, 

zijn gratie, ongeëvenaard, 

de tweespalt van zijn zwaluwstaart. 

 

Prinsheerlijk ijlt hij, hemelhoog, 

zijn silhouet een pijl en boog, 

en klieft het luchtruim met de kreet 

van wie zich ongenaakbaar weet. 

 

Vouwt hij wel ooit zijn vleugels dicht? 

Vanaf het vroege morgenlicht 

tot aan het late avonduur 

staat aan de hemel zijn schriftuur. 

 

Is hij in onze dreven thuis, 

nestelend in ons bedehuis, 

hij kent de lokroep van een land 

gelegen aan de overkant. 

 

O vogel, klein en vederlicht, 

bevlogen van een vergezicht, 

keer tot ons weer, je hoog geluid 

roept over ons het leven uit., 

 

Jaap Zijlstra 

 

Thema: Blijven denken aan de bevrijding uit Egypte 

*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

We bereiden ons voor 

*We zingen: Wat hou ik van Uw huis (https://www.youtube.com/watch?v=BWxRkYNK61E ) 

*Stil gebed, votum en groet, allen: Amen 

*Kyriëgebed 

*We zingen lied 274: 1 en 2 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 

*Gebed 

*Moment met/ voor de kinderen,  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) 

 

kinderen gaan naar de kinderkring 
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*Schriftlezing:  Exodus 13: 1-10  

*We zingen: lied 316: 1 en 4 

*Schriftlezing: Mattheüs 6: 26 

*We zingen; lied 977: 2 en 3 aaneengesloten, melodie Waar God de Heer zijn schreden zet 

De bomen staan in blad gezet, 

de aarde dekt haar naaktheid met 

een lichte groene wade; 

en tulp en narcis evenzo: 

veel heerlijker dan Salomo 

bekleedt ze Gods genade. 

En vogels, waar men hoort of ziet, – 

de leeuwrik zingt het hoogste lied, 

de zwaluw voedt haar jongen. 

De bronnen ruisen overal, – 

loof Hem, in wie u eens voor al 

het leven is ontsprongen. 

*Overdenking  

*We luisteren naar Pablo Casals: song of the birds – peace peace peace 

Gaven en gebeden 

*Aandacht voor de collectes 

*Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Heenzending en zegen 
*We zingen als slotlied: lied 1002, melodie Kom Heilge Geest Gij Vogel Gods 

 
Mannen: Wie gaat voorop, wil herder zijn, 

speurend naar water, plekken groen? 

De wolven huilen in het bos, 

wie vindt een weg om recht te doen? 

 

Vrouwen: Wie vrede zoekt moet vechten in 

de loden schoenen van de angst. 

Maar kreupel en verminkt geraakt, 

weten wij: toekomst duurt het langst. 

 

Mannen: Wat wordt gezongen onderweg? 

Een levenslied tegen de dood: 

‘Hij heeft de groten neergehaald 

en kleine mensen maakt Hij groot’. 
 

Vrouwen: Maar wie zijn wij? Wij gaan op 

pad, 

zingen elkaar de toekomst in. 

Wij struikelen en staan weer op: 

Allen:  iedere dag een nieuw begin. 

*Zegen, allen: Amen 

*Orgelspel 
  


