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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 27 november 2022 

1e advent 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 

Organist: Margret Spelt 

 

Ouderling van dienst: Ruud Coers 

Diaken van dienst: Bram Munters 

Oppasdienst: Chantal Zandsteeg en Marjelle van Iwaarden 

Kinderkring: Willeke Meppelder 

Beamerdienst: Diana 

Bloemendienst : J. Kloostra 

 

 

Collecten: 

1e : Diaconie(St. de Vluchtheuvel) 

2e : Onderhoudsfonds  

 

Avonddienst aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: mw. H. Koster Ede ( Predikant in opleiding) 

Organist : Job André 
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*Collecte Diaconie: St. De Vluchtheuvel 

De Vluchtheuvel, een samenwerking van vijf kerken in Lunteren, verzorgt 

activiteiten, zoals: hulpverlening, voorlichting, ontspanningswerk en 

gastgezinnen. Het thema waar de activiteiten onder vallen is: “Betrokken zijn 
op elkaar”. 
 

*Inzameling Voedselbank 

Vanaf 1 december vindt er in onze kerk weer de jaarlijkse inzameling van 

levensmiddelen voor de Voedselbank plaats. De hulp bestaat uit het 

verstrekken gevarieerd voedselpakket. Inzameling op de zaterdagmorgen, 

donderdagmorgen tijdens de Oranjerie en rond de kerkdiensten. 
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Mededelingen 

*Bloemen 

Komende zondag gaan de bloemen met een groet van de gemeente naar 

Marieke Buijnink ,Dorpsstraat 1,   

 

*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. 
 

*Klusavond 

De laatste klusavond van dit jaar. We willen deze avond een paar kleine klusjes 

te doen. Maar vooral een keer goed schoonmaken met elkaar. 

Woensdagavond 30 november vanaf 19.00.uur Hopelijk zien we u dan? 

 

*ZWO Project 2022 

Bestemming was: “See You Foundation” uit Veenendaal. 
Deze foundation zet zich in voor Oogzorg voor kinderen in Rwanda en wel in 

het bijzonder de bestrijding van de Kinderblindheid. 

Deze actie heeft tot en met oktober het prachtige bedrag van € 5423,-- 
opgebracht. Hiervoor hartelijk dank. We willen deze actie in 2023 voortzetten. 

 

*Kerst – Inn 

Op 2e kerstdag in het Westhoffhuis, aanvang 15:00 uur 

U kunt zich opgeven bij info@lunterenaktief.nl of telefonisch bij het 

Westhoffhuis 482992 of bij Wil Welgraven 0610576901. 

De uiterste datum om u aan te melden is vrijdag 16 december voor 17.00 uur. 

 

*Helpt u mee de kerstboom in de hal ter versieren? 

Dit jaar vraagt de Kosteres u mee te helpen voor de 

Kerstboom in de hal Kerstballen te maken.  

In de hal heeft de Kosteres een 30 tal lege Kerstballen liggen 

in een mandje die u naar eigen smaak kunt versieren, met 

Kerstwens, beschildering of eigen decoratie en daarmee de 

boom te versieren zodat we met Kerst een prachtige boom 

hebben in de hal. Helpt u mee !  De Kosteres. 
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Liturgie Ochtenddienst 
Thema: de Morgen ver-wachten…… 

Wie advent wil vieren, moet kunnen wachten. Wachten is een kunst die we in 

deze ongeduldige tijd lijken te zijn verleerd. Juist op de meest belangrijke, intense 

en kwetsbare dingen in het leven moeten we wachten. Die kunnen we niet op stel 

en sprong bemachtigen, maar alleen langs de goddelijke weg van kiemen, 

groeien en ontwikkelen. Totdat het uiteindelijk God zelf is die komt en je helpt en 

troost. 

*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

Wij bereiden ons voor 
*Dwarsfluit: Morgenstimmung Peer Gynt, door Jacqueline 

*De eerste kaars wordt aangestoken bij het kaarsenlied door Mees van de Vliert 

*Intochtslied : 130a: 2 

*Stil gebed 

*Onze hulp en Groet 

*Kyriëgebed 

*De Welcome Singers zingen: Adoration 

Lord, in rev'rence we have come,  

King of all creation.  

Now before your only Son  

we bow in adoration. 

 

Prince of peace, Emmanuel,  

Savior in a manger. 

You have come with us to dwell, 

nevermore a stranger.  

 

Heer,  in eerbied zijn wij gekomen, 

Koning van de hele schepping 

We buigen we voor Uw enige Zoon 

Nu in aanbidding 

 

Prins van vrede, Immanuël, 

Redder in een stal. 

U bent gekomen om bij ons te wonen 

Nooit meer een vreemde. 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 
*Gebed bij de opening van de Schrift 

*Inleiding op het thema 

*Kindermoment 

*Gedicht: Thijs van de Vliert 

In een wereld vol met zorgen,  

Wachten wij al eeuwenlang,  

Op een lichte, nieuwe morgen  

Hoor je ’t engelengezang?  
 

Straks zal alles weer gaan bloeien,  

Jezus krijgt dan alle macht. 

God zal wonen bij de mensen,  

Komt als kind in onze nacht.  
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*We zingen het projectlied voor de eerste advent met de kinderen 

Wachten op het wonder 

Wachten op het kind 

Wachten op het wonder 

Dat een nieuwe tijd begint 

Immanuël Immanuël 

God zal met ons zijn 

kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring 

*Eerste lezing:Psalm 130 

*We zingen met de Welcome Singers lied 986 (WelcomeSingers 1+2 en allen 3+4) 

*Tweede lezing: Jacobus 5:7-8  

*We zingen: lied 463: 6,7 en 8 

 

 

 

*Moment van bezinning 

 

 

 

*We zingen: Toekomst vol van hoop 

Gaven en gebeden 
*Aandacht voor de collectes :  

1e Diaconie ( de Vluchtheuvel) 2e Onderhoudsfonds 

*Dankzegging en voorbeden, we zingen telkens lied 458, zuivere vlam 

*Onze Vader 

Heenzending en zegen 
*We zingen als slotlied: lied 442 

*Zegen, die we beantwoorden met Amen 

*Morgenstimmung Peer Gynt, door Jacqueline 
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Liturgie Avonddienst 

*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

*Aanvangslied: NBL 439: 1 

*Stil gebed, Votum en Groet 

*Zingen: Psalm 25: 1 

*Gebed 

*De Bijbel open: Jesaja 25: 6-12 / Rom. 5: 1-5 

*Zingen: Psalm 33: 2, 8 

*Verkondiging 

*Meditatief orgelspel 

*Geloofsbelijdenis (gesproken staande)  

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;  

en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,  

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en 

begraven,  

die is neergedaald in de hel, op de derde dag  

opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de 

rechterhand van God, de almachtige Vader,  

vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;  

Ik geloof in de Heilige Geest,  

de heilige katholieke kerk,  

de gemeenschap der heiligen,  

de vergeving van zonden,  

de wederopstanding  

des vleses, en het eeuwige leven. 

*Zingen: NBL Lied 442 Op U mijn Heiland blijf ik hopen. 

*Dankzegging en voorbeden. 

*Aandacht voor de collectes :  

1e Diaconie ( de Vluchtheuvel) 2e Onderhoudsfonds 

*Slotlied: Lied 444: 1, 4, 5 

*Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt. 

*Orgelspel 

  


