
4 

 

Mededelingen 
*De bloemen van deze zondag gaan met een warme groet naar mw. H.Versteeg-
Vedder, Piersonplein 4. 

*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 10april  Noodhulp Vluchtelingen Nigeria  
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de 
vlucht voor geweld in het land. Velen worden opgevangen in 
vluchtelingenkampen of dorpen. De kerken in Nigeria steunen hen op hun 
nieuwe plek, maar ook bij mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma ‘s . 
 

*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 
 
 

*Paaszangdienst 18 april in de Maranathakerk 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 10 april 2022 
Palmzondag 

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

Ouderling van dienst: Ed Keijzer 
Diaken van dienst: Bram Munters 
Lector : Toos Düpper 
Oppasdienst: Franciska van de Vliert en Jolien van der Kuur 
Kinderkring: Willemijn Doornbos 
Beamerdienst: Barend 
Bloemendienst : T.de vries 

Avonddienst aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. H. Poot, Oosternieland 
Organist : Job André 
 
Collecten: 
1e : ZWO  ( Noodhulp Vluchtelingen Nigeria)  
2e : Onderhoudsfonds  
3e : Deurcollecte Jeugd 
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Liturgie Ochtenddienst 
Thema: draagkracht 

De kinderen gaan vanaf het begin van de dienst naar de kinderkring om daar de 
Palmpasen stokken te maken! 

*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 

We bereiden ons voor 
*We zingen: Lied 556: 1, 3 en 5 
*Stil gebed, votum en groet, allen: Amen 
*Verhaal van de vader en de zoon 
*Kyriëgebed 
*We zingen : Lied 558: 1 en 2 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 
*Stilstaan bij het liturgisch bloemstuk 
*Gebed 
*Schriftlezing:  Psalm 72: 1 -8  
*We luisteren naar psalm 72, in de vertaling van Huub Oosterhuis  ( opname) 
*Schriftlezing: Lucas 19: 29-44  
*We zingen: Lied 837: 2 en 4 
 
 
*Overdenking  
 
 
*We zingen: Hij kwam bij ons opw. 268 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God, als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft Zijn leven afgelegd. 
 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De man, die onze zonden droeg. 
 

Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
 
Wij willen worden als Hij, 
elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
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Gaven en gebeden 
*De kinderen komen binnen met de Palmpasenstokken 
*We zingen: Gezegend Hij die komt 
Gezegend Hij, die komt, 
die komt in de naam des Heren. 
Gezegend Hij, die komt, 
die komt in de naam van God. 
 
Hosanna, de Zoon van David 
Hosanna, de Zoon van David 

Hosanna, de Zoon van 
David 
Gezegend Hij die komt. 
 
Hosanna, de Zoon van 
David 
Hosanna, de Zoon van David 
Hosanna, de Zoon van David 
Gezegend Hij die komt. 

*We staan stil bij de symboliek van de stokken 
*Aandacht voor de collectes 
Collectedoelen : 1e ZWO ( Noodhulp Vluchtelingen Nigeria) 2e Onderhoudsfonds 3e deurcollecte jeugd 

*Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Heenzending en zegen 

*We zingen als slotlied: lied 413: 2 en 3 
*Zegen, allen: Amen 
*Orgelspel  
 

Liturgie Avonddienst  
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 149, 3 
*Stil gebed, Votum en Groet 
*Gebed. 
*De Bijbel open: Johannes 11: 47-53 en Johannes 12: 12-32 
*Zingen: Lied 440: 1 en 2 
*Verkondiging. 
*Meditatief orgelspel 
*Geloofsbelijdenis (gesproken ; staande) 
*Zingen: Lied 755 
*Dankzegging en voorbeden. 
*Aandacht voor de collecten 

Collectedoelen : 1e ZWO ( Noodhulp Vluchtelingen Nigeria) 
2e Onderhoudsfonds 3e deurcollecte jeugd 

*Slotlied: Psalm 149: 5 
*Zegen 
*Orgelspel 
  


