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*Meditatief orgelspel 

*Geloofsbelijdenis : gezongen: 344 

*Dankzegging en voorbeden. met Onze Vader 1006 

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

1e Israël collecte 2e onderhoudsfonds 

*Slotlied: 1016 WelcomeSingers  coupletten, gemeente refrein 

*Zegen  

*Gesproken zegen  

*Lied : God zal met je meegaan ( 1e keer WelcomeSingers  2e keer allen) 

 
(tekst door ds. Sytze de Vries, muziek door ds. Job de Bruijn) 

God zal met je meegaan 

als licht in je ogen 

als lamp voor je voet 

als hand op je hoofd 

en arm om je schouder; 

als baken bij ontij en verte die wenkt 

als groet op je lippen en hoop in je hart 

als stem die je uitdaagt 

en woord dat je voorgaat. 

 

*Orgelspel 

Mededelingen 

*Bloemen 

De bloemen van komende zondag gaan met felicitaties namens onze gemeente naar het 

echtpaar Schut-Welgraven, Verbindelaarsweg 72 te Ede. 27 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 - 10576901; indien 

niet bereikbaar: Heleen Vreugdenhil 06-12073846 

*Koffietijd en meer… 

Zaterdag 8 oktober is er weer de eerste koffieochtend van het seizoen.  Het thema zal 

zijn: “Aan tafel is iedereen welkom!”. Hartelijke welkom van 10 tot 12 uur in de 

koffiezaal van de kerk! 

*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 2 oktober 2022 

Israël zondag 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. H. Blankespoor Den Haag 

Organist: Job André 

Ouderling van dienst: Jan Hassink 

Diaken van dienst: Bram Munters 

Oppasdienst: Chantal Zandsteeg en Anita Wielstra 

Kinderkring: Franciska v.d. Fliert 

Beamerdienst: Betsy 

Bloemendienst : M. Janssen 

Collecten: 

1e : Kerk - Israël collecte 

2e : Onderhoudsfonds  

 

 

 

 

Avonddienst Welkomdienst 

aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: ds. P.B. 

Koekkoek Woudenberg 

Organist: Margret Spelt 
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Liturgie Ochtenddienst 
 

*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

*Intochtslied Psalm 81:1,4,8 en 9 

*Stil gebed, Votum en Groet 

*Openingsgebed, waarin wij ook samen om vergeving bidden 

*Genadeverkondiging 

*Gloria met Lied 412:1 en 6 

*De Vrede 

*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 

*Schriftlezing uit Jesaja 66:7 - 14 

*Lied 663, (melodie 904) 

*Verkondiging 

*Meditatief orgelspel 

*kinderen komen terug uit de kinderkring. 

*Dankzegging, voorbeden met gezamenlijk "Onze Vader" 

*Aandacht collecte 

1
e
 Israël collecte 2

e
 onderhoudsfonds 

*Slotlied "Lichtstad met uw paarlen poorten", 1 tot en met4 

*Zegenbede 

*Antwoord gemeente met Lied 415:3 

 

 

 

 

Liturgie Avonddienst 
*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

*Aanvangslied: psalm 122:1,2 

*Stil gebed, Votum en Groet 

*Lied: ‘Zie mij staan Heer bij de klaagmuur’  1+2 WelcomeSingers en 3+4 allen 
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1 Zie mij staan, Heer, bij de klaagmuur 

als een mens die zoekt 

naar een leven zonder schaduw 

O, ontferm U Heer (2x) 

 

2 Want U kent al de gedachten 

van een mens die vraagt 

naar het licht dat wij verwachten 

O, ontferm U Heer (2x) 

 

 

3 Voor U hoef ik niet te vluchten 

als een mens die vreest 

voor de duisternis, de leegte 

O, ontferm U Heer (2x) 

 

4 ‘k Weet Uw handen op mijn 

schouders. 

‘k Ben een mens die leeft, 
van vergeving en Uw zegen. 

O, ontferm U Heer (2x) 

 

*Gebed. 

*De Bijbel open: Deuteronomium 34:1-9 

*Zingen: Hinei ma tov  ( Canon) 

Hiney matov cema na yim.  

Shevet achim gam yachad. 

*Lezen : Matteus 17:1-9 

*Welcome singers : Vrede voor Jeruzalem 

 

Jeruzalem, de stad van trouw 

Jeruzalem, de heilige stad 

Jeruzalem, gezegend ben je 

God heeft jou zo liefgehad 

Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem 

En rust binnen je muren 

Shalom, Jeruzalem 

Mag zijn vrede eeuwig duren 

 

Jeruzalem, geliefde stad 

Jeruzalem, de stad van de Heer 

Jeruzalem, gezegend ben je 

God brengt in jouw lot een keer 

Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem 

En rust binnen je muren 

Shalom, Jeruzalem 

Mag zijn vrede eeuwig duren 

 

Wij treuren om de pijn die jij moet 

lijden 

En bidden dat de Heer je zal bevrijden 

 

Shalom is er voor hen 

Die bidden om vrede voor Jeruzalem 

En rust binnen haar muren 

Shalom, Jeruzalem 

Mag zijn vrede eeuwig duren 

 

Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem 

En rust binnen je muren 

Shalom, Jeruzalem 

Mag zijn vrede 

Zijn vrede eeuwig duren! 

 

*Verkondiging. 


