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Mededelingen 

 
*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet en dank voor al vele 

jaren pastorietuin onderhoud, naar W. Van Grootheest, A.G Wijersweg 26, 

6733 AS, Wekerom 

 

*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 /ZWO collecte 3april 

Libanon, Manara Youth Centre 

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen 

niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan 

goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief. Kerk in Actie 

steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ waaronder 

psychosociale hulp, huiswerkbegeleiding en vaktraining. 

 

*Onderdak Vluchtelingen uit Oekraïne 

Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat 

alles goed komt. Doe je mee? Deze hulp is voor de bewoners van onze pastorie! 

Diaconie: NL30RABO0337557381 

 

*Lenteplein 

Het Lenteplein op 9 april gaat door en we zijn nog op zoek zijn naar 

rommelmarktspulletjes. Je kunt hierover contact opnemen 

met Harry-0613392654 ,i.p.v. Ina voor info en het ophalen van spullen. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 3 april 2022 

5e zondag 40-dagen tijd 

Judica – Verschaf mij recht 

 

 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur  

Voorganger: ds. H.V. van Ginkel, Vreeland 

Organist: Ed Keijzer 

Ouderling van dienst: Ruud Coers 

Diaken van dienst: Herman Schreuder 

Oppasdienst: Kati van Maanen en Gerrianne van de Heg 

Kinderkring: Marjolijn van de Haar 

Beamerdienst: Nora 

Bloemendienst : M. Janssen 

Avonddienst aanvang: 19.00 uur  

Voorganger: ds. R.G. vd Zwan Amersfoort 

Organist : Johan Hulshof 

 

Collecten: 

1e : ZWO  ( Libanon)  

2e : Onderhoudsfonds  
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Liturgie Ochtenddienst 

*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen. 

*Aanvangslied: Psalm 43: 1 en 3 

*Stil gebed 

*Votum en Groet  

*Gebed van inkeer en verootmoediging 

*Zingen: Psalm 43: 4 en 5 

*Woord van genadeverkondiging 

*Lezing van de leefregel: Romeinen 13:8-10 

*Zingen: lied 538:1 

*Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

*Kindermoment 

*We zingen samen: projectlied Ga je met ons mee:  1 tm 4  
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) 

 

3 Ga je met ons mee naar de overkant?  

Ga je met ons mee naar 't beloofde land?  

Jij mag best vragen, jij mag weten:  

Waarom wordt er brood gegeten,  

waarom drinken wij de wijn?  

Waarom is dit feest zo fijn?  

Hey, kom je mee? (x4)  

 

4 Ga je met ons mee naar de overkant?  

Ga je met ons mee naar 't beloofde land?  

Vier nu het paasfeest als een wonder  

Want wij kunnen niet meer zonder.  

God heeft ons bevrijd voorgoed  

Dat geeft elke dag weer moed.  

Hey, kom je mee? (x8) 

kinderen gaan naar de kinderkring 

*Eerste schriftlezing: Spreuken 2:1-9 

*Tweede schriftlezing: Lukas 13:1-9 

*Zingen: lied 103
e
 / Taizé: Bless the Lord my Soul (3x, alleen de chant, niet de verzen) 

*Overdenking  

*Meditatief orgelspel  

*Zingen: lied 316: 1 en 4 

De kinderen komen terug uit de 

kinderkring en oppas 
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*Dankzegging, voorbeden en “Onze Vader” 

*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 
Collectedoelen : 1

e
  ZWO ( Libanon) 2

e
 Onderhoudsfonds 

*Slotlied: lied 978: 1, 3 en 4 

*Zegen 

*Orgelspel 

Liturgie Avonddienst  
Deze avonddienst wordt gekleurd door de verschrikkelijke oorlog die in Europa woedt en 

ons allen bezig houdt. Daarbij lezen we min of meer bekende Bijbelgedeelten. In 

Johannes 12 horen we hoe Jezus over zijn levenseinde spreekt en hoe Zijn woorden 

doorwerken. Johannes herinnert zich daarbij een gedeelte uit Jesaja dat we ook zullen 

lezen (Jesaja 53). Maar als eerste lezen we uit Psalm 59 met het oog op de situatie in 

Oekraïne. Diepingrijpende Bijbelgedeelte die ons hopelijk wat herkenning en houvast 

bieden, samen met de liederen die we zingen. 

 

*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

*Aanvangslied: Lied 1008 

*Stil gebed, Votum en Groet 

*Gebed. 

*Schriftlezing: Psalm 59: 2-6, 15-18 

*Zingen: Lied 561 

*Schriftlezing: Johannes 12: 23-28, 30-33, 35-38 

*Zingen: Lied 547: 1 

*Schriftlezing: Jesaja 53: 1-11 

*Zingen: Lied 547: 2, 3, 6 

*Verkondiging. 

*Meditatief orgelspel 

*Geloofsbelijdenis (gesproken ; staande) 

*Zingen: Lied 1009: 1, 3 

*Dankzegging en voorbeden. 

*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk  

Collectedoelen : 1e ZWO ( Libanon) 2
e
 Onderhoudsfonds 

*Slotlied: Lied 650: 1, 2, 3, 4, 7 

*Zegen 

*Orgelspel 

  


