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*Zingen  Lied 762: 1, 2, 3 en 6  
*De Bijbel open: Jeremia 31: 31-34; Marcus 14: 22 -25 
*Zingen: Psalm 23b: 1, 4 en 5 
*Verkondiging. 
*Meditatief orgelspel 
*Zingen: Psalm 146a: 1 en 5 
*Dankzegging en voorbeden. 
*Geloofsbelijdenis (gesproken) 
*Zingen: Psalm 146a: 2 
*Aandacht voor de collecten ( online en bij verlaten van de kerk) 
doelen : Bekercollecte : eigen hulpverlening; 
 1e Kerk; 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied: Psalm 146c: 7 
*Zegen, ( gemeente zingt 3x Amen) 
*Orgelspel  

Mededelingen 
*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet naar Mw. Van Harten , 
Edeseweg 7, die 21 mei 90 jaar is geworden 

*Kinderkring en oppas 
De komende zondagen lezen we zes teksten over Abraham, Sara en Isaak. In deze 
verhalen gaat het over hen als stamouders van het volk van Israël.  

*Zondag 22 mei  2022– Gods belofte aan Abraham en Isaak: Psalm 105:1-11 
 
*Bekercollecte Diaconale hulpverlening 
Onderdeel van de diaconale zorg is onder meer het bieden van individuele ondersteuning 
daar waar nodig is; ondersteunen van wijkactiviteiten, ouderen en projecten en 
hulpvragen uit de eigen gemeente. De opbrengst van de bekercollecte van deze zondag is 
bestemd voor deze vormen van diaconale ondersteuning.  

 
*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. 
 
*PinksterSingers/Pinksterband 
Wie het leuk vindt om mee te zingen/spelen met koor of band tijdens de openluchtdienst 
kan zich opgeven bij Margret Spelt, margretspelt@hotmail.com. 
Er wordt geoefend in de kerk op zaterdag 4 juni. Om 17 uur koor, 18 uur band en 19 uur 
gezamenlijk.  
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 22 mei 2022 
Viering Heilig Avondmaal 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur  
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Johan Hulshof 
 

Herberg 
De kaarsrechte weg achtergelaten 

paden gezocht door velden van hoop 
verdoold in moerassen van twijfel 

verstrikt in een oerwoud van vragen 
dan, om een bocht, valt er licht 

er is een herberg in zicht. 
 

Welkom in de herberg van de vrede 
rust in vertrouwen, zegt de waard 

verfris je aan de bronnen van het inzicht 
verwarm je aan de lichtgloed van de haard 

en voed je met het brood van de ontmoeting 

en groet de pelgrims die hier zijn vergaard. 
 

In de morgen een bries die je wekt 
opstaan en verdergaan naar de einder 
je hart openen, bedroefden troosten 

je brood delen, vrede verspreiden 
 

dan komt de herberg in zicht 
van de Heilige van het licht 
die je bij het vuur begroet 

en je opneemt in zijn gloed. 
 

Thema :“… en voortaan bent u aan mijn tafel te gast…“ 

Ouderling van dienst: Ruud Coers en+ Sieneke Kraai 
Diaken van dienst: Bram Munters 
Oppasdienst: Franciska van de Vliert en Jolien van der Kuur 
Kinderkring: Wieteke Keijzer 
Beamerdienst: Betsy 
Bloemendienst : B. Diender 

 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. H. Poot, Oosternieland 
Organist : Ed Keijzer 

Collecten: 
Bekercollecte : eigen hulpverlening 
1e : Kerk   
2e : Onderhoudsfonds  
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Liturgie Ochtenddiesnt 

*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 

We bereiden ons voor 
*We zingen: psalm 36:2 
*stil gebed, votum en groet, allen: Amen 
*inleiding op het thema   
*We luisteren naar: Er is nog zoveel niet gezegd- Paul 
van Vliet (opname)  
*Kyriëgebed 
*We zingen: lied 650  

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 
*Gebed 
*Moment met/ voor de kinderen 

kinderen gaan naar de kinderkring terwijl we zingen: (mel  O Jezus, hoe 
vertrouwd en goed) 

Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 

*Schriftlezing:  2 Samuël 4: 4 en 2 Samuël 9: 1-8 
*We zingen Lied 556 uit ZZZ, melodie: lied 637 daar juicht een toon 
1 Nee, nergens ben ik, tenzij Gij  
Uw licht doet opgaan over mij: 
want ergens moet een land bestaan,  
waar mensen nieuwe wegen gaan. 
 
2 Nee, nergens ben ik, tenzij Gij 
Uw woorden horen doet aan mij: 
want ergens moeten tongen zijn  
echt, zonder gif of vals venijn. 

 
3 Nee, nergens ben ik, tenzij Gij 
Uw levenskracht weer wekt in mij:  
want ergens moeten mensen zijn 
die steeds elkaar tot vrede zijn. 
4 Nee, nergens ben ik, tenzij Gij 
Uw mensen aanziet en bevrijdt: 
o, keer de gang der wereld om, 
Heer, wij zijn toch uw eigendom! 

 
Overdenking  
 
 

 
 
*We zingen: Evangelische Liedbundel 194: 1, 3 en 4 
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1 Er is een stad voor vriend en vreemde,  
diep in het bloemendal,  
er is een mens die roept om vrede,  
die mens roept overal.  
Refrein: 
Jeroesjalajiem, stad van God,  
wees voor de mensen een veilig huis. 
Jeroesjalajiem, stad van vrede, 
breng ons weer thuis. 

3 Er is een tafel om te eten  
voorbij het niemandsland.  
Er is een volk dat wordt vergeten,  
dat volk roept overal. (refrein)  
 
4 Er is een wereld zonder grenzen,  
zo groot als het heelal.  
Er is een hemel voor de mensen,  
dat hoor je overal. (refrein) 

 
Gaven en gebeden  

*Aandacht voor de collectes 
doelen : Bekercollecte : eigen hulpverlening; 1e Kerk; 2e Onderhoudsfonds 

*Dankzegging en voorbeden, stil gebed 
Dienst van de Tafel 

Tafelgebed 
vredesgroet  
instellingswoorden  
Onze Vader 
nodiging 
we zingen lied 388 
dankgebed 

Heenzending en zegen 
*We zingen als slotlied: Lied 422: 1 en 2 
*Zegen, beantwoord met Lied 422: 3 
*Orgelspel  

 
Liturgie Avonddienst 

Voortzetting Heilig Avondmaal 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied:  Psalm 145: 1 en 3 
*Stil gebed, Votum en Groet 
*Gebed. 
*Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal  
*Zingen  Lied 389 
*Lopende viering van het Heilig Avondmaal met orgelspel  
*Tafelwoord : Joh. 6-30-35 


