
 
Liturgie en nieuws, zondag 9 december 2018, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

Tweede Advent  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. M. Tahitu (Lunteren) 
Organist: Sipke de Boer Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Willemijn Doornbos Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst zingen we: Lied 433 
- Welkom 
- Aanvangslied: Ps. 149: 1, 3, 5 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet. 
- De tweede kaars van advent wordt aangestoken door Franca 
Doornbos 
 
Kerst is een feest van blijdschap.  
een feest voor jou en een feest voor mij  
Kerstfeest maakt je warm van binnen,  
en die warmte maakt je blij.  
 
- Zingen: Lied 444: 2 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Lied 459 
- 10 woorden, Exodus 20: 1-17 
- Zingen: God wijst mij een weg (Opwekking 429)  
               door Bas en Edith/Sieneke 
 
- Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Bijbel 
- Aandacht voor het project van de kindernevendienst 
Hoofdthema: “Lichtdragers van God” 
Thema: Wat U doet is goed 
Projectthema: Maria draagt in vertrouwen 
Welmoed Doornbos zegt: Maria, jouw licht schijnt in vertrouwen. 
Jij draagt Hem, leeft voor Hem. God zelf heeft je gezegend, je  

 
bent vol verwachting van zijn Zoon, die zijn liefde op ons richt. Hij 
komt! God doet wat goed is 
 
- Kinderen gaan naar de nevendienst 
- De Bijbel open: Lucas 1: 26-38 
- Zingen: Lied 435: 2, 3 
- Een  goed gesprek met Maria 
- Zingen Lofzang van Maria, Lied 157a 
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst, waarna we 
zingen het projectlied op de melodie van: “Midden in de 
winternacht”,(NLB 486) 
 
Projectlied: 
 
Dragers van Gods licht te zijn, 
wat was dat bijzonder, 
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder. 
Had Maria ’t goed gehoord: 
zij een zoontje naar Gods Woord, 
die de Redder heet, 
Koning en Profeet? 
God is trouw, zij vertrouwt: 
wat mij wordt gegeven, 
ik zal voor Hem leven. 
 
- Zingen: Mijn Jezus mijn Redder  (Opwekking 461)  
               door Bas en Edith/Sieneke 



- Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Vader  
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 442 
- Zegen, waarna wij zingen: Lied 415: 3 
- Orgelspel 
 
Liturgie voor de avonddienst 

 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 62 : 1, 4 
- Stil gebed, Votum en Groet 
- Zingen: Lied 441 : 1, 5, 6 
- Gebed 
- Schriftlezing: Matheus 25 : 1-13 
- Zingen: Lied 454: 1, 4 
- Verkondiging           
- Zingen: Lied 751 : 1 
- Geloofsbelijdenis  gesproken 
- Zingen: Lied 453 : 1, 3 
- Dankzegging en voorbeden 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: 247 : 1, 2, 5 
- Zegen, waarna de gemeente 3x amen zingt 
 
 

Nieuwsbrief 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 
ophalen voor de zegen. 
* Aan de deur is een collecte voor de jeugd. 
* Woensdag 12 december is er weer een Seniorenmiddag. 
Mevrouw Smit – v.d. Berg neemt ons mee langs het Bijbelverhaal 
rond Jezus’ geboorte, “Van dromen en bomen”. 
Aanvang: 14.00 uur, zaal open: 13.30 uur. Allen van harte 
welkom 
* De catechese is op dinsdag: 17+ om 20 uur; op woensdag: 12-
16 jarigen om 19 uur.  
* U kunt weer oliebollen bestellen op de bestellijst in de hal op 
zondag 9, 16 en 23 december! 1 zak (10 oliebollen) a 7,50 euro. 
Maandag 31 december (Oudejaarsdag) kunt u ze afhalen in de 
hal tussen 10.00-12.00 uur. De opbrengst is bestemd voor een 
warme maaltijd voor de allerarmsten in Jeruzalem! 
* Op 23 december 19 uur is  weer het ‘Festival of nine Lessons & 
Carols’  met het Kamper Vocaal Ensemble ‘Kavóca’ o.l.v  Luthine 
Postuma, Jan Broekhuis, vleugel en Job André, orgel.  
* Op 24 december is er het kinderkerstfeest in de vorm van een 
kerstwandeling. En daarom staan de collectebussen weer in de 
hal. De opbrengst is voor het kinderkerstfeest en voor het werk 
van Marijke Folmer via Interserve voor kinderen met een 
beperking in Egypte om zo iets te doen vanuit  de liefde van God 
voor alle mensen!  
* Op 2e Kerstdag ’s middags is in het Westhoffhuis een Kerst - 
Inn. Om 14.00 uur gaan de deuren open. Voor meer informatie 
zie flyer op het prikbord in de hal. U kunt ook Wil Welgraven 
vragen. 
 
 
 

 
 


