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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 30 oktober 2022 

 

 

 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 

Organist: Sipke de Boer 

Ouderling van dienst: Joanne v.d. Vendel 

Diaken van dienst: Bram Munters 

Oppasdienst: Gerrianne van de Heg en Esmee van den Berg 

Kinderkring: Alies Hendriksen 

Beamerdienst: Betsy 

Bloemendienst : G. Overduin 

Collecten: 

1e : Kerk 

2e : Onderhoudsfonds  

 

 

Avonddienst aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: ds. H. Spoelstra , Haarlem-Amsterdam 

Organist: Job André 
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Mededelingen 

*Bloemen 

De komende zondag gaan de bloemen met de hartelijke felicitaties naar mevr. 

Landsman -van der Spek. Zij is 29 oktober 95 jaar geworden. 

*Rookworstenactie voor Joden in Oekraïne 

Ze krijgen van de opbrengst voedselpakketten van 11kg; met lokale producten. 

Actie loopt van 14/11 tot 3/12. Kosten: €3,75 ; 4 voor €13,00. Voor bestellen: Bel 

Leo Koesveld 0318 – 483660. Voor meer info zie “Contact” of Nieuwsbrief. 
*Dankdagcollecte 2 november Dorcas 

De dankdag collecte is bestemd voor Dorcas. Dorcas investeert in duurzame 

verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, 

uitsluiting en crisis creëren ze mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. 

*Kampvuuravonden 

Elke 1e vrijdag van de maand houden we een kampvuuravond voor mannen. Met 

als motto: “vuur, ontmoeting & vriendschap”. Bij een kampvuur met wat te eten 

en drinken , denken we na over ons geloof /thema/activiteit/of iets anders. 

De korte meditatie en korte overdenking en daarna praten met elkaar wat ons 

bezighoudt. Zorgt vaak voor mooie avonden. 

Info: Martin v.d. Vendel of Kees Geluk 

Vrijdag 4 oktober 20:00 uur Vaarkamperengweg 27 Lunteren. 

 

*Dankdag woensdag 2 november 

14:30 uur ds. Caroline Oosterveen 

Gez. Kinderdankdag in de Maranatha kerk 

19:30 uur ds. Jacques Steenkamp 

Gez. Dienst in de Geref. Kerk 
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Liturgie Avonddienst 
*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

*Aanvangslied:  Psalm 46 

*Stil gebed, Votum en Groet 

*Gebed. 

*De Bijbel open: 

 Psalm 46 

 Openbaring 19: 5-8 

 Mattheüs 5: 1-12 

*Zingen: Lied 898 

*Verkondiging. 

*Meditatief orgelspel 

*Geloofsbelijdenis, gesproken; staande 

*Zingen: Lied 723 

*Dankzegging en voorbeden. 

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

Collectedoelen : 1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 

*Slotlied: Lied 725 

*Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt. 

*Orgelspel 
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Liturgie Ochtenddienst 
Thema: welkom!..... In deze dienst mag de Doop worden bediend 

aan Aaron Johan van Maanen; welkom in ons midden!  

*Orgelspel 

*welkom en mededelingen 

We bereiden ons voor 

*We zingen Welkom zijn in Gods geheimen, melodie Alle volken looft de Here 

 
1. Welkom zijn in Gods geheimen, in de 

schaduw van zijn woord, 

brengt ons samen als de zijnen, doet ons 

leven, drijft ons voort. 

Wie zijn voorgegaan in hope hebben hier dit 

huis gesticht, 

wilden in de weldaad wonen  van zijn 

lichtend aangezicht. 

2. Op de grens van land en water leefden zij in 

Hem gedoopt, 

ankervast voor nu en later in de haven van 

de hoop. 

Wij bewaken wat zij zaaiden, wat met liefde 

werd geplant. 

Geef, zoals de winden waaien, ook uw Adem 

aan dit land.  

3. Laat ons schip dan blijven varen in het teken 

van de vis, 

die tot in de dood gedompeld onze weg ten 

leven is. 

Want een leven zonder baken heeft geen 

doel en kent geen baan. 

Leid ons, dat wij niet verzaken, tot ook wij 

voor anker gaan. 

4. Als wij dorsten om te weten, sla ons een 

ontmoetingsbron, 

waar wij zingend mogen putten uit wat Gij 

met ons begon. 

Gij bezaait met zonnenstralen wat door ons 

is aangeplant. 

Zegen, God, tot goede vruchten al het werk 

van onze hand! 

 

*Stil gebed, votum en groet, allen: Amen 

*Inleiding op het thema: welkom in ons midden 

 

Welkom (Stef Bos) door Bas 

Op een dag ben je geboren 

Uit samengaan ontstaan 

Uit een lange rij van mensen 

Die nog diep in jou bestaan 

Met hun angsten en verlangens 

Met al hun liefde en hun pijn 

Daar ver in het verleden  

Ligt de bron van wie wij zijn 

  

En wat wij nu verkeerd doen 

Zal jij ons moeten vergeven 

En al zal je ons soms haten 

Jij komt ons in jezelf tegen 

Want al vind je ook de vrijheid 

Wij zijn in elkaar gevangen 

Al zal jij ons ontwijken 

Wij blijven jou omarmen 

  

Welkom in de wereld 

Welkom in de tijd 

Welkom in ons leven 

Welkom in ons huis 

Welkom in de wereld 

Welkom in de tijd 
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Welkom in ons midden 

Welkom in ons huis 

  

En op een dag dan zal jij hier weggaan 

Naar daar waar wij niet zullen zijn 

Als een schip dat in de toekomst 

Aan onze horizon verdwijnt 

Naar een tijd die wij nooit zullen kennen 

Jaren die nog niet bestaan 

Nieuwe muren om te slechten 

Nieuwe bruggen om te slaan 

  

Wees welkom in de wereld 

Welkom in de tijd 

Welkom in ons leven 

Wees welkom in ons huis 

Welkom in de wereld 

Welkom in de tijd 

Wees welkom in ons midden 

Welkom in ons huis 

 

*Kyriëgebed 

*We zingen als glorialied : Mijn hulp is van U, Heer  

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 

*Gebed  

*Kinderen gaan naar de kinderkring, we zingen: We gaan voor even uit elkaar  

*Eerste schriftlezing: Numeri 13: 17 t/m 21 

*We zingen: Heer die mij ziet zoals ik ben, psalm project 

*Tweede lezing: Mattheüs 18: 1 t/m 5 

It takes a lot to know a man, a woman….Damien Rice (opname) 

*Overdenking: Welkom in ons midden!  

*We zingen: lied 601: 1 en 2 
Wij vieren de heilige doop;  kinderen worden opgehaald 

van Aaron Johan van Maanen 

*Inleiding op de doop 

*Naamgeving 

*Doopgebed 

 

*liedje door Kristel en Bas:  
Ik ken een heel leuk liedje 

en het maakt me blij. 

Het is vaak op de radio 

en het past heel goed bij mij. 

Het liedje blijft zo hangen. 

‘t Is een leuke melodie, 
maar het gaat ook ergens over, 

nee, vervelen doet het niet. 

Het gaat van: “Oeh, oeh, oeh” 

 

Dit liedje maakt me happy en, echt, 

het voelt zo goed. 

Het maakt mij altijd vrolijk 

en geeft mij weer nieuwe moed. 

En zit ik er doorheen, 

dan zet ik mijn speakers aan. 

Dan luister ik dit liedje 

en kan ik er tegenaan. 

 

REFREIN: Want God zegt over jou over 

mij, 
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iets bijzonder en dat maakt mij blij, 

Hij zegt: 

“Groter dan een berg, zo hoog, 

mooier dan de regenboog, 

dieper dan de oceaan, 

is hoeveel Ik van je hou. 

Maak je dus geen zorgen meer. 

Elke dag ben Ik er weer.” 

 

Dit allerleukste liedje is er voor iedereen. 

Ja, het geldt dus ook voor jou: 

‘je bent niet meer alleen’. 
Luister naar dit liedje bij alles wat je 

doet. 

Herinner je dan telkens weer: 

‘Hij maakt alles goed’. 
 

Want God zegt over jou over mij, 

iets bijzonder en dat maakt mij blij, 

Hij zegt: 

REFREIN 2X: 

“Groter dan een berg, zo hoog, 
mooier dan de regenboog, 

dieper dan de oceaan, 

is hoeveel Ik van je hou. 

Maak je dus geen zorgen meer. 

Elke dag ben Ik er weer. 

Als je eens wist hoeveel Ik van je hou.” 

*Vragen aan de doopouders 

*Bediening doop, zegen en dooptekst 

*Vraag aan gemeente,  

allen: JA! 

*Sieneke zingt: Gebed om zegen - sela 

*Overhandigen doopkaart 

Gaven en gebeden 

*Aandacht voor de collectes 

Collectedoelen : 1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 

*Aandacht voor Roemeniëreis 

*Dankzegging en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader  

Heenzending en zegen        

*We zingen als slotlied: Gods zegen voor jou -sela  

*Zegen 

*Orgelspel 

 

  


