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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

zondag 29 januari 2023 

Schoolkerkdienst 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 

Organist: Margret Spelt 

Ouderling van dienst: Sieneke Kraai 

Diaken van dienst: Herman Schreuder 

Oppasdienst: Esmee van den Berg en Gerrianne van de Heg 

Kinderkring: Willeke Meppelder 

Beamerdienst: Diana 

Bloemendienst : A. van Ramshorst 

 

Avonddienst aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: Ds. Marrit Bassa, Heerde 

Organist: Betty Diender 

 

Collecten: 

1e : Kerk 

2e : Onderhoudsfonds   
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Mededelingen 

*Bloemen 

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar Albert en 

familie Evers. Kruisbeekweg 23/A,. 

 

*Voedselbank 

Iedere zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur en donderdagmorgen rond 

de Oranjerie en uiteraard ook op zondag rond de kerkdiensten kunnen 

levensmiddelen worden afgegeven in de hal van de kerk voor de Voedselbank 

Doet u mee?? 

 

*ZWO dienst: 

 

 

*Seniorenmiddag 

Woensdag 8 februari, Gerrie Steenbeek komt dan ons van alles vertellen en laten 

zien over de klederdracht van vroeger. Allemaal van harte welkom om 13.45 uur 

voor een kopje koffie/thee, Aanvang : 14;00 uur. We hopen op een gezellige 

middag met elkaar. Vervoer nodig: bel Tineke de Vries. Tel. 0318484471. 

 

*Koffietijd en meer... 

Zaterdag 4 februari is er weer een koffieochtend voor dames met het thema: 

"Een bakkie troost". Hartelijk welkom van 10 tot 12 uur in de koffiezaal van de 

kerk! 
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vouwen wij de handjes saam 

Heer die altijd naar ons luistert 

neem dan nu ons danklied aan. 

 

*Als slotlied zingen we: De Heer zegent jou 

De Here zegent jou, en hij beschermt jou. 

Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. 

Hij zal zijn leven voor je geven. 

*Zegen   

*Muziek op de vleugel  

 

Liturgie avonddienst 

AVONDGEBED 

*Orgelspel  

*Welkom en mededelingen  

*Aanvangslied : Lied 281 vers 1, 3, 7, 9 en 10  

*Openingsvers en lofprijzing (gesproken) zie: 190a  

*Inleiding 

*Psalmgebed  

*Zingen: Psalm 116 vers 1 en 3  

*Lezen: Psalm 116 

*Zingen: Psalm 116 vers 8 

*Lezing : Hebreeën 11 vers 1-3, 8-13, 29-40 

 Hebreeën 12 vers 1-2 

*Zingen: Lied 722 

*Uitleg en verkondiging 

*Geloofsbelijdenis 

*Zingen: Lied 755  

*Gebeden 

*Aandacht voor de collecten na afloop 

*Avondlied: Lied 268 

*Zegenbede: (gesproken)  zie: 190a 

*Orgelspel 
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Liturgie ochtenddienst 

Thema: Ik ben de Opstanding en het leven 

*Orgelspel 

*Welkom & Mededelingen 

*We zingen samen met de kinderen van de bovenbouw psalm 98:1 

*We zijn stil voor God 

*Groet en genade van God 

*Zeven kaarsen, die ons vertellen van Jezus 

ze worden aangestoken door Zoë, Job, Kristal, Anna, Mila, Mats en 

Lola 

*We bidden voor Gods schepping 

*We zingen Jezus is de Goede Herder 

Jezus is de goede herder, 

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de 

stal. 

 

Als je 's avonds niet kunt 

slapen, 

als je bang in 't donker bent, 

denk dan eens al die 

schapen 

die de Heer bij name kent. 

 

Jezus is de goede herder, 

Jezus hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de 

stal. 

 

En wanneer je soms alleen 

bent 

en je hart is vol verdriet, 

denk dan aan de goede 

herder 

Hij vergeet Zijn schaapjes 

niet. 

 

Jezus is de goede herder, 

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de 

stal. 
*Gebed 

*Het verhaal van de brillen, door Tessa en Benthe 

*We luisteren naar/zingen mee met het filmpje: Kijk eens naar de 

wonderen die gebeuren) 

*Aandacht voor de werkstukken die op school zijn gemaakt! 



4 

*We horen het verhaal van Lazarus en Jezus uit Johannes 11, door Willeke 

*We zingen Ik zal er zijn (sela) 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

*Overdenking 
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*We zingen Allerleukste liedje 

Ik ken een heel leuk liedje 

En het maakt me blij 

Het is vaak op de radio 

En 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 

Want God zegt over jou over mij 

Iets bijzonder en dat maakt mij 

blij 

Hij zegt: 

 

Refrein 

"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 

 

*Aandacht voor de collectes  1
e
 Kerk 2

e
 Onderhoudsfonds 

*In memoriam Paul Baayen 

*We zingen psalm 23b:1 

*We danken en bidden, Onze Vader 

en zingen ter afsluiting Hoger dan de blauwe luchten 

Hoger dan de blauwe luchten 

en de sterretjes van goud 

woont de vader in de hemel 

die van alle kinderen houdt. 

 

Ook voor zieke kinderen zorgt Hij 

Kent hun tranen en hun pijn. 

Ja, voor groten en voor de 

kleinen 

wil de Heer een helper zijn. 

 

Daarom vragen wij eerbiedig, 


