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Vrede wens ik je toe. 
Liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden,  
leef met zijn liefde. 
Vrede wens ik je toe. 
 

Zegen wens ik je toe. 
Aandacht wens ik je toe. 
Dat er mensen zijn  
met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe 

 
*Schriftlezing: Marcus 10: 17 t/m 27 (nbv 21) 
*We zingen: lied 886 
*Moment van bezinning 
*We zingen:lied 512: 4,5,6 en 7 

Gaven en gebeden 
*Aandacht voor de collectes:  Filmpje ivm ZWO 
collecte  

Collectedoelen 1e ZWO; 2e 
Onderhoudsfonds; 3e jeugdcollecte .  

*Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Heenzending en zegen 

*Slotlied:  lied 912: 1,2 en 5 
*Zegen, die we beantwoorden met lied 912: 6 
*Orgelspel 

 
Mededelingen 

*Bloemen 
De bloemen van zondag 9 oktober, gaan met hartelijke groeten naar 
dhr. en mw. Schoonderbeek, Vleermuislaan 7. 
*ZWO Collecte zondag 9 oktober 
Bestemming is voor “Operatie Mobilisatie”. Deze Interkerkelijke. Chr. Organisatie 
richt zich op de verspreiding van het chr. Geloof. Wereldwijd zijn er ruim 3 
miljard mensen die nog nooit van het Evangelie gehoord hebben. 
In de ZWO dienst zal John Maasland van het OM spreken over de Bijbelse 
opdracht van zending. 
*Seniorenmiddag 
Op woensdagmiddag 12 oktober komt Jan Hassink vertellen over zijn reis naar 
China. Wij hopen op een gezellige middag met elkaar. De koffie/thee staat klaar 
vanaf 13:45 uur. Vervoer nodig? Bel Tineke de Vries tel. 484471. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 9 oktober 2022 
Zondag van het Werelddiaconaat 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Betty Diender 

Ouderling van dienst: Harma Pasterkamp 
Diaken van dienst: Kees Geluk 
Oppasdienst: Jolien van der Kuur en Emma van Voorthuizen 
Kinderkring: Wieteke Keijzer 
Beamerdienst: Diana 
Bloemendienst : T.de vries 

Collecten: 
1e : ZWO 
2e : Onderhoudsfonds 
3e : Deurcollecte jeugd  
 
Gezamenlijke ZWO 
dienst in de 
Maranathakerk  
aanvang: 19.00 uur 
Voorganger: 
ds  J.  Steenkamp 
m.m.v. John Maasland 
en het combo 
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Liturgie Ochtenddienst 
Thema: Gods hand boven je hoofd 

 
 
Wat is voor jou belang- rijk ?  
 
Wat moet een ander in zich hebben voor je hem of haar écht toelaat in de 
samenleving, in jouw bestaan, in je eigen koninkrijkje? 
Regel vanuit het Schriftgedeelte van vandaag, voor het horen bij Gods koninkrijk, 
is een geheim:  
loslaten, om honderdvoudig te ontvangen. (Gods-) onmogelijk? 
Zou dat ook kunnen slaan op onze voorwaarden aan God? Wel verbonden-heid 
willen, maar ook een God op onze maat maken? 
En hetzelfde voor degene naast ons? 
Een (A-) ander kan honderdvoudig mooier zijn als je haar of hem eindelijk zichzelf 
kunt laten zijn. Als je echt wilt weten wat Haar of Hem zo vol waardevolle 
schatten doet zijn….Je zult dan verbaasd staan: een spoor van licht en warmte. 
De houding, woorden en het geschenk van Jezus Christus bepalen ons erbij. 

*Orgespel 
We bereiden ons voor 

*Woord van welkom 
*Openingslied: lied 632: 1 en 3  
*Moment van stilte en Groet Allen: Amen 
*We zingen: lied 718: 2 en 3 
*Kyriëgebed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gloria: lied 718: 4 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 
*Zondagsgebed  
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*Moment met de kinderen  
*We zingen: 

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

*Schriftlezing: psalm 20: 1 t/m 5 uit de basisbijbel 
20  Een lied van David. Voor de leider van het koor. 
2 Ik wens je toe dat de Heer je zal helpen 
als je in moeilijkheden zit. 
Ik wens je toe dat de God van Jakob je zal beschermen. 
3 Ik wens je toe dat Hij je hulp zal sturen vanuit zijn heiligdom 
en dat Hij je zal steunen vanuit Jeruzalem. 
4 Ik wens je toe dat Hij al je meel-offers zal aannemen, 
dat Hij zal genieten van al je brand-offers. 
5 Ik wens je toe dat Hij je zal geven wat je wenst, 
dat Hij ervoor zal zorgen dat al je plannen slagen. 

*We zingen: lied Vrede wens ik je toe (Iona, lied 31) 
 

 


