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Mededelingen 

*Bloemen 

De bloemen van oudejaarsavond c.q. nieuwjaarsmorgen gaan naar Nora van der Meulen 

, Billitonlaan 1 Ede, met de hartelijke dank voor de vele jaren als lid van het beamerteam. 

 

*Inzameling Voedselbank 

Komende maanden is er weer inzameling van (houdbare) levensmiddelen voor de 

Voedselbank. Iedere zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur en donderdagmorgen 

rond de Oranjerie en op zondag rond de kerkdiensten kunnen levensmiddelen worden 

afgegeven in de hal van de kerk. Uw hulp is hard nodig ! Doet u weer mee??  

 

*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  

 

*Collectebestemming Diaconie 1 januari 2023- Open Doors 

Open Doors is een internationale christelijke organisatie die ondersteuning biedt aan 

christenen in landen waar christenen vervolgd worden en waar christendom verboden is 

of in sterke mate maatschappelijk niet geaccepteerd wordt. Vervolgde christenen hebben 

uw voorbede en financiële steun nodig!  

 

• Nieuwjaarsreceptie 

Zondag 8 januari na de morgendienst is er een nieuwjaarsreceptie 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

zaterdag 31 december 2022 

Oudejaarsavond 

& 

zondag 1 januari2023 

Nieuwjaarsdag 

 

Oudejaarsavond dienst aanvang: 19.30 uur 

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 

Organist: Sipke de Boer 

Ouderling van dienst: Sieneke Kraai 

Diaken van dienst: Herman Schreuder 

Oppasdienst: GEEN OPPAS 

Kinderkring: Geen kinderkring 

Beamerdienst: Aart 

Bloemendienst : H. v/d Hoeve 

Collecten: 

1e : Kerk 

2e : Onderhoudsfonds  

 

Ochtenddienst Nieuwjaarsdienst aanvang: 10.30 uur 

Voorganger: Ds. J.J Esveldt, Amersfoort 

Organist: Betty Diender 

Ouderling van dienst: Ruud Coers 

Diaken van dienst: Bram Munters 

Oppasdienst: Jannie van Essen en Adrie Hassink 

Kinderkring: Edith de Rooij 

Beamerdienst: Harry 

Bloemendienst :  

Collecten: 

1e : Diaconie ( Open Doors) 

2e : Onderhoudsfonds  
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Liturgie Oudejaarsavonddienst 
*Orgelspel 

*Welkom & mededelingen 

Wij bereiden ons voor 

*Intochtslied: Psalm 90: 1en 8 

*Stil gebed 

*Onze hulp en Groet 

*We zingen: 

Uren dagen maanden jaren  

Vliegen als een schaduw heen  

Ach wij vinden waar wij staren  

Niets bestendigs hier beneden.  

Op de weg die wij betreden  

Staat geen voetstap die beklijft  

Al het heden wordt verleden  

Schoon ‘t ons toegerekend blijft.  
*Stilstaan bij het liturgisch bloemstuk  

*We zingen: Breng ons daar waar mensen wonen: 1 (melodie: “Uren dagen”) 

Laat uw Naam ons leven worden  

Rode draad in ons bestaan.  

Ankervast vandaag en morgen  

Kracht en moed om door te gaan.  

Breng ons daar waar mensen wonen  

Geef ons bij elkaar een thuis.  

Waar wij liefde mogen tonen  

Samen delen last en kruis.  

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

*Inleiding op het thema  

*We luisteren naar het gedicht:  

Vandaag kijk ik alleen nog maar omhoog  

*Eerste lezing : Deuteronomium 11:10-12  

*We zingen: Lied 753 

*Tweede lezing: Mattheus 5:1-12 

*We zingen : Lied 146c : 3 en 6 

*Moment van bezinning 

 

We luisteren naar: Sammy  

(opname) 
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Gaven en gebeden  

*Aandacht voor de collectes : collectedoelen 1
e
 kerk 2

e
 onderhoudsfonds 

*We steken een kaars aan voor de wereld  

*We zingen: lied 286: 1 en 3  

*Avondgebed, stil gebed, Onze Vader  

Heenzending en zegen 

*We zingen als slotlied: lied 415: 1 en 2 

*Zegen, die we beantwoorden met lied 415:3 

 

Liturgie Nieuwjaarsdag ochtenddienst 

*Orgelspel 

*Lied voor aanvang van de dienst: Lied 494 : 1, 2 en 3 

*Korte stilte tot ouderling van dienst opstaat 

*Welkom & mededelingen. 

*Intochtslied: Psalm 8 : 1, 2 en 4 

*Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria. 

*Gebed van verootmoediging. 

*Zingen: Lied  513 : 1 t/m 4 

*Woord van genadeverkondiging. 

*Lezing van de wet, leefregel: Matteüs 22:34-40 

*Zingen: Lied 316 : 1 en 4 

*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 

*Kindermoment: & zingen 

Wij gaan voor even uit elkaar, 

En delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God. 

Op Hem zijn wij gericht.  

kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring 

*Eerste schriftlezing uit: Numeri 6 : 22 t/m 27 

*Tweede schriftlezing uit: Lucas 2 : 21 

*Zingen: Lied 418 : 1 t/m 4 

*Verkondiging. 

*Meditatief orgelspel en  zingen:  Lied 904 : 1 t/m 5 

kinderen komen terug uit de kinderkring. 

*Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk gebeden “Onze Vader” 

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

Collectedoelen : 1
e
 Diaconie ( Open Doors) 2

e
 Onderhoudsfonds 

*Slotlied: Lied 415 : 1, 2 

*Zegen, waarna de gemeente zingt lied 415 : 3. 

*Orgelspel  


