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Mededelingen 
*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet naar Willemijn 
Doornbos en Marjolein Achterberg, ze stoppen beiden met de kinderkring. 
 

*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 15 mei  2022– Isaak en Rebekka: Genesis 24:42-48 en Genesis 
24:62-67. 

 
*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. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 15 mei 2022 
 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur  
Voorganger: ds. K. Dijk Duiven 
Organist: Job André 
 

Ouderling van dienst: Goos v.d. Kemp 
Diaken van dienst: Herman Schreuder 
Oppasdienst: Gerrianne van de Heg en Chantal Zandsteeg 
Kinderkring: Marjolijn van de Haar 
Beamerdienst: Harry 
Bloemendienst : J. Floor 

 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. H. Paas, Nijverdal 
Organist : Margret Spelt 
 
Collecten: 
1e : Kerk  
2e : Onderhoudsfonds  
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Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 
*Lied voor aanvang van de dienst: Gezang 283 

Korte stilte tot ouderling van dienst opstaat 
*Welkom & mededelingen. 
*Intochtslied: Psalm 108:1 
*Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria. 
*Gebed om ontferming. 
*Zingen: Gezang 1010:1,2 
*Lofverheffing. 
*Glorialied: Gezang 657:1,4 
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
*Kindermoment : Isaak en Rebekka: Genesis 24:42-48 en Genesis 24:62-67 

kinderen gaan naar de kinderkring 
*Schriftlezing uit: Romeinen 8:18-28 
*Zingen: Gezang 902:3,4 
*Verkondiging : 'Het klimaat als het zuchten van de schepping'. 
*Meditatief orgelspel, gevolgd door 
*Zingen: Gezang 591  

Kinderen komen terug uit de kinderkring. 
*Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk gebeden “Onze Vader” 
*Aandacht voor de collectes ( online en bij de uitgang) 

Collectedoelen : 1e Kerk 2e onderhoudsfonds  
*Slotlied: Gezang 700:1,3 
*Zegen  
*Zingen: Gezang 425 
*Orgelspel 
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Liturgie Avonddienst 

thema: ‘EEN UNIEKE ADVOCAAT’ 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Zingen: psalm 99:1,3 en 8 
*Stil gebed, bemoediging en groet 
*als antwoord op de groet zingen we lied 412:3 
*Gebed om de Heilige Geest 
*We belijden ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van 
Nicea 
*Antwoordlied op de belijdenis: zingen lied 705:1 
*Schriftlezing: Johannes 15:26 – Johannes 16:13a 

(tot en met ‘de weg wijzen naar de volle waarheid’) 
*Zingen: lied 670:1,2,5,6 en 7 
*Verkondiging: ‘EEN UNIEKE ADVOCAAT’ 
*Meditatief orgelspel met aansluitend zingen: lied 691:1 en 2 
*Dankgebed 
*Aandacht voor de collectes ( online en bij de uitgang) 

Collectedoelen : 1e Kerk 2e onderhoudsfonds  
*Zingen: lied 968:2, 4 en 5  
*Zegen, met 3 x gezongen Amen 
  


