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Mededelingen 

*Bloemen 

De bloemen van a.s. zondag gaan met hartelijke felicitaties naar het echtpaar 

Bouma, Zwartewater 17. 20 september waren ze 25 jaar getrouwd. 

 

*Vakantie predikant 

Vakantie ds. Caroline Van 20 september tot en met 5 oktober Als u iets wilt 

doorgeven of vragen: bel het meldpunt (zie ook "Contact"): Wil Welgraven 

06 - 105769012; indien niet bereikbaar: Heleen Vreugdenhil 06-12073846 

 

*Diaconiecollecte a.s. zondag 

De eerste collecte van deze zondag is bestemd voor diaconale bijdragen voor 

gemeenteleden die tijdelijk financiële ondersteuning nodig hebben. Van harte 

aanbevolen 

 

*Noodhulp overstroming Pakistan 

De diaconie heeft een bedrag van € 250 
overgemaakt naar Kerk in Actie voor noodhulp aan 

de getroffenen van de watersnood in Pakistan. 

In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan 

getroffen door de heftigste regens ooit.. En als het 

water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten 

zijn vernietigd.  

Uw steun is nú nog nodig. Wilt u ook een bijdrage 

overmaken? Dat kan  via rekening NL89 ABNA 0457 

457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. 

Noodhulp Pakistan of doneer online. Hartelijk dank! 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 25 september 2022 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: dr. R. van Riezen De Glind 

Organist: Sipke de Boer 

Ouderling van dienst: Harma Pasterkamp 

Diaken van dienst: Herman Schreuder 

Oppasdienst: Gerrianne van de Heg en Wilma van Garderen 

Kinderkring: Marjolijn v/d Haar 

Beamerdienst: Harry 

Bloemendienst : W. Keijzer 

Collecten: 

1
e
 : Diaconie (eigen hulpverlening) 

2
e
 : Onderhoudsfonds  

 

Avonddienst Gezamenlijke Jeugddienst In de 

Gereformeerde Kerk aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: Rianne Bogerd-Looijen 

Collecten: 

1
e
 : Diaconie 

2
e
 : Jeugd i.v.m. 

bijdrage jeugddienst 
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Liturgie Ochtenddienst 
*Korte stilte tot ouderling van dienst opstaat 

*Welkom. 

*Intochtslied: psalm 27 vers 1 en 3 “Mijn licht, mijn heil is Hij” 

*Stil gebed,  
Groet: 

v: de Heer zal bij u zijn! 

g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 

Bemoediging:  

V:Onze hulp is in de Naam van de HEER, die liefde geeft 

g. EN ONS NIET IN DE STEEK LAAT 

v.die ons bevrijdt als we vast zitten 

g.MET HART EN ZIEL WILLEN WIJ HEM              VOLGEN 

v.Gods liefde is voor jou en mij 

g.EN ZIJN VREDE VOOR DE WERELD 

*Klein Gloria. 

*Gebed van verootmoediging. 

*Zingen: Lied 460 uit Hemelhoog “Ik zal er zijn” 

*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 

*Kindermoment: & zingen 
Wij gaan voor even uit elkaar, 

En delen nu het licht. 

Dat licht verteld ons iets van God. 

Op Hem zijn wij gericht.  

kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring 

*Eerste schriftlezing uit: Exodus 13 vers 3-16 

*Zingen Lied 45 uit Liederen ter bemoediging  vers 1 en 3 “Een land om van te 
dromen” 
Refrein: 

Want een land, een land om van te dromen 

Stuwt de mensen uit hun slavernij 

Tot zij juichen met tranen in de ogen : 

“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!”

 

1.Zeg nooit: Onze wereld is gebroken 

En de mens tot weinig goeds in staat. 

Zeg nooit: Niemand kan op vrede hopen, 

Alles gaat nu eenmaal als het gaat. 

 

2.Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, 

Dat een mens niet zonder bedding kan. 

Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,  

Dat een volk daar eenmaal weer verzandt. 

 

3.Zeg nooit: God is zijn verbond vergeten, 

Er is niemand hier die ons bevrijdt. 

Zeg nooit: Van een droom kan ik niet eten. 

Zeg nooit: Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd. 

 

4.Zeg nooit dat het godvergeten lijden 

Toch het noodlot is van ons bestaan. 

Zeg nooit: Stil maar, wacht op beet’re tijden. 
Zeg nooit: Niemand kan de dood weerstaan. 
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*Tweede schriftlezing uit: Johannes 1: 29-30, 35-37 

*Zingen: Lied 575 “Jezus leven van ons leven” 

*Verkondiging. 

*Meditatief orgelspel 

*kinderen komen terug uit de kinderkring. 

*Zingen: 26 uit deel 2 van Liefste lied van overzee, alle verzen “Ik hoorde hoe Hij 
tot mij sprak” (wijze liedboek 706) 
 

 
 

*Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk gebeden “Onze Vader” 

*Aandacht voor de collecten o.a. bij het verlaten van de kerk  

1e : Diaconie (eigen hulpverlening) 2e : Onderhoudsfonds  

*Slotlied: 704 “Dank, dank nu allen God” 

*Zegen, waarna de gemeente zingt 3x Amen. 

*Orgelspel 

  


