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Mededelingen 

*Bloemen 
Komende zondag gaan de bloemen met een warme groet naar Mw. D. van de Lagemaat-
Bezemer, Klokkegat 24 
*Seniorenmiddag 
Woensdag 21 dec. bent U weer van harte welkom , Joke Verweerd komt met een 
mooi  kerst programma. Aanvang 14.00 uur inloop 13.45 uur. 
Geen vervoer? Bel Tineke de Vries. tel. 0318484471. 
*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. 
*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. 
*De oliebollen komen er weer aan…! 
Wij willen weer bakken voor een mooie opbrengst voor de gaarkeuken Hineni ( ‘Ik ben’) 
in Jeruzalem met hoofddoel: verse warme maaltijden verstrekken aan de allerarmsten ! 
Bestellijst in de hal op. zondag 11, 18 en 25 december .of via ( 06 44125306 ) of per mail 
hy.nederland@gmail.com Ophalen Zaterdag 31 december ( Oudejaarsdag) tussen 10.00 – 
12.00 uu  1 Zak ( 10 oliebollen) € 10,00! 
*Energiebijdrage 
Heeft u over de maanden november en december ook twee maal een bijdrage van €190 
gekregen en heeft u die niet nodig? Overweeg dan om deze bedragen, geheel of 
gedeeltelijk, te schenken aan de Diaconie. Om “te helpen waar geen helper is”. 
NL30RABO0337557381 t.n.v. Diaconie GK  
*Kerst-ochtendzang - 1e Kerstdag 
Kom op 25 december om 6.00 uur naar het Medisch centrum  
(voormalige Rabobank). Al meer dan 40 jaar wordt op kerstochtend gezongen door jong 
en oud voor onze zieke of bejaarde dorpsgenoten. Zij waarderen dit zeer. Daarna is er de 
mogelijkheid om een gezamenlijk kerstontbijt te gebruiken in de Oude Kerk.  
*Hulp voor Oekraïne 
Voor Oekraïne zijn we winterkleding en kachels aan het verzamelen. Doet u mee, het is 
hard nodig. Het transport gaat naar de regio Cherson. Laten we samen opstaan en in 
actie komen. Groet Kees 
 

1 

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 18 december 2022 
4e advent 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Job André 

Ouderling van dienst: Jan Hassink 
Diaken van dienst: Piet Kooistra 
Oppasdienst: Anita Wielstra en Gerrianne van de Heg 
Kinderkring: Alies Hendriksen 
Beamerdienst: Barend 
Bloemendienst : L. Waisapy 
 

Thema: laat mij gaan in vrede 
Heel de geschiedenis door, in alle lagen van de geschiedenis misschien wel weer anders, is 
de eeuwenoude droom en verwachting doorgegeven en omarmd: God zal in ons midden 
wonen. Soms vanuit vaste zekerheid, soms vanuit aarzelend zoeken. 
Hoe gaan wij, jong en oud, om met die aloude droom en dat geschenk? 
En dan heel ons leven door- want goed oud(-er) worden moet je leren, toch? 
We zijn allemaal in-gewikkeld in een vlechtwerk van routines en sociale verwachtingen. 
Het kind van hogerhand- zo ziet Simeon- leert ons ons zo te ont-wikkelen dat ook wij leren 
gaan in vrede. In Gods vrede. 

 
Collecten: 
1e : Kerk 
2e : Onderhoudsfonds  
 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens, Lunteren 
Organist : Sipke de Boer 
  



2 

Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 
*Welkom & mededelingen 

Wij bereiden ons voor 
*De vierde kaars wordt aangestoken bij het kaarsenlied door Daan Hendriksen 
*Intochtslied:  Psalm 92: 3 en 8 
*Stil gebed 
*Onze hulp en Groet 
*Kyriëgebed 
*We zingen: Lied 280: 1allen, 2mannen, 3vrouwen,4 gelezen, 
5vrouwen, 6mannen, 7allen 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 
*Gebed bij de opening van de Schrift 
*Inleiding op het thema 
*We luisteren naar het lied: Vrede voor wie dit hoort 
*Moment met de kinderen 
*Gedicht door Tess Hendriksen: 

In een wereld vol met lijden,  
Wachten mensen al zo lang.  
Maar in huizen en in kerken,  
Hoor je toch al het gezang.  

Wij zien uit naar onze redder:  
Kom tot ons, de wereld wacht!  
God zal wonen bij de mensen,  
Komt als kind in onze nacht. 

 
*We zingen het projectlied voor de vierde 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 
 

Wachten op het wonder 
Wachten op het licht 
Wachten op het wonder 
Van dat heerlijke bericht 
Immanuël Immanuël 
God zal met ons zijn 

Wachten op het wonder 
Wachten op Gods stem 
Wachten op het wonder 
Dat Hij doet in Bethlehem 
Immanuël Immanuël 
God zal met ons zijn 

kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring 
*Eerste lezing: Jesaja 52: 7-10 
*We zingen: Lied 449 
*Tweede lezing: Lucas 2: 22- 40 
*We zingen: Lied 441: 1 en 6 
 
*Moment van bezinning 
 
*We zingen: Lied 505: 1 en 2 

kinderen komen terug uit de kinderkring. 
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Gaven en gebeden 
*Aandacht voor de collectes : collectedoelen 1e kerk 2e onderhoudsfonds 
*Dankzegging en voorbeden 
*Onze Vader 

Heenzending en zegen 
*We zingen als slotlied: Ga nu heen in vrede 
 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, 
uw gezin, uw werk. 
Wil u daaraan geven,  
daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 

Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
Ga en maak het waar. 

*Zegen, die we beantwoorden met lied 444:5 
Liturgie Avonddienst 

*Orgelspel  
*Intochtslied: Psalm 24: 1,5 (staande) 
*Stil gebed 
*Votum en groet  
*Zingen: Lied 433: 1 
*Inleiding: De engel Gabriël die weet het wel en Zacharias aarzelt. De mens wikt en 
weegt, maar het heil breekt baan gelukkig. En zie daar, uiteindelijk kennen wij een lofzang 
van Zacharias. 
*Zingen: Lied 158a: 1,2,3 God zij geloofd uit alle macht 
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest  
*De Bijbel open: Lucas 1: 5-25 
*Zingen: Psalm 80:1,2 
*Verkondiging “Mag ik u voorstellen: de engel Gabriël” 
*Zingen: Lied 439: 1,2  ‘Verwacht de komst des Heren’ 
*Geloofsbelijdenis uitgesproken (staande) 
*Zingen: Lied 442:1 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ 
*Dankgebed en voorbede  
*Aandacht voor de collectes : collectedoelen 1e kerk 2e onderhoudsfonds 
*Slotlied: Lied 440: 1,4  ‘Ga, stillen in den lande’ (staande) 
*Zegen met gezongen 3x ‘amen’ 
*Orgelspel  


