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Mededelingen 

*Bloemen 
De bloemen van deze zondag gaan als bemoediging naar mw. Els Calker. Na een 
val en operatie gaat zij intern revalideren in Bennekom, revalidatiecentrum Elias, 
Barones van Lyndenlaan 69, Bennekom. 
 
*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: 
 

 

1 

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 
zondag 8 januari2023 

 
 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Dhr. Roel van Riezen , de Glind 
Organist: Job André 

Ouderling van dienst: Petra Boiten 
Diaken van dienst: Jan en Gerdien Luchies 
Oppasdienst: Chantal Zandsteeg en Emma van Voorthuizen 
Kinderkring: Wieteke Keijzer 
Beamerdienst: Betsy/Erik 
Bloemendienst : H. Borren 

 
Avonddienst  aanvang: 19.00 uur 
Voorganger: Ds. Marrit Bassa, Heerde 
Organist: Sipke de Boer 
 
 
Collecten: 
1e : Kerk 
2e : Onderhoudsfonds  
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Liturgie ochtenddienst 
*Orgelspel 
*Welkom & mededelingen 
*Intochtslied: psalm 146 vers 1, 4 en 5 Zingt mijn ziel voor God uw Here 
*Stil gebed 

Groet en bemoediging 
(voorg) De HEER zij met u! 
(gem.) Ook met u zij de Heer! 
(voorg) Onze hulp is in de naam van de HEER 
(gem.) Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Drempelgebed : 
(voorg ) Trouwe God, alle harten liggen voor u open, alle verlangens 

zijn aan u bekend en voor u bestaan geen geheimen. 
(gem.) Zuiver onze harten en gedachten 
 door de adem van uw Geest,  
 opdat wij u voluit kunnen  
 liefhebben en uw naam alle eer aan doen. 
 Amen. 

*Klein Gloria. 
*Gebed van verootmoediging. 
*Zingen: psalm 116 vers 1, 2, 3 (God heb ik lief) 
*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 
*Zingen: lied 314 alle verzen (Here Jezus om uw woord) 
*Lezing: Lucas 2 vers 33-35 en Lucas 4 vers 14-22a (tot en met betuigden hem 
hun bijval) 
*Zingen: lied 438 vers 1 en 4 (God lof nu is gekomen) 
*Overdenking 
*Lezen Lucas 4 vers 22-30 
*Zingen: lied 438 vers 3 (Gij machtigen der aarde) 
*Overdenking (vervolg) 
*Zingen: lied 221 (Zo vriendelijke en veilig als het licht) 

Kinderen komen terug uit de kinderkring  
*Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk gebeden “Onze Vader” 
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*Aandacht voor de collecten o.a. bij het verlaten van de kerk 
Collectedoelen : 1e Kerk 2e Onderhoudsfonds  

*Slotlied 425 (Vervuld van uw zegen) 
*Zegen, waarna de gemeente zingt 3x Amen. 
*Orgelspel 
 

Liturgie avonddienst 
AVONDGEBED 
*Orgelspel  
*Welkom &  mededelingen  
*Aanvangslied : Lied 481 vers 1 en 3  
*Openingsvers en lofprijzing     (gesproken) 

voorganger Heer, open mijn lippen   
allen  Mijn mond zal zingen van uw eer 
v  God, kom mij te hulp 
a  Heer, haast U mij te helpen 

*Inleiding 
*Psalmgebed :  

Zingen :Psalm 91a 
Lezen : Psalm 91 
Zingen: Psalm 91a vers 2 

*Lezing : Genesis 16 vers 1 – 16 
Genesis 18 vers 1 – 5  

*Zingen  : Lied 259  
*Uitleg en verkondiging 
*Zingen : Lied 413 vers 1 en 2  
*Gebeden 
*Aandacht voor de collecten o.a. bij het verlaten van de kerk 

Collectedoelen : 1e Kerk 2e Onderhoudsfonds  
*Avondlied: Lied 268 vers 1 en 2  
*Zegenbede 
*Orgelspel 
 
  


