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Liturgie en nieuws, zondag 19 november 2017, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 
 
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Job André Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Joyce van Leeuwen Collecten: 1e: Diaconie + HA bekercollecte 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie van de morgendienst met een lopende viering 
van het Heilig Avondmaal.  
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Here Jezus, om uw woord, Lied 314  
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 62: 4, 5,  (staande) 
- Stil gebed, votum en groet en Klein Gloria, Lied 195 (waarna we 
gaan zitten) 
- Gebed 
- Woord voor onderweg: Jesaja 58: 11 
- Zingen: Psalm 36: 2 
- Gebed bij de opening van de Bijbel  
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
- De Bijbel open: 1 Tessalonicenzen 4: 13-18 
- Zingen: Lied 451: 1, 2, 4 
- Verkondiging: Troost elkaar… 
- Zingen: 381: 1, 2, 3 
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
  (Hierna brengen de kinderen brood, wijn en druivensap binnen) 
- Avondmaalsviering 
  * nodiging en vredegroet 
     Vg:      De Heer zij met u 
     Allen:   Zijn Geest in ons midden 
     Vg:      Heft uw harten omhoog 
     Allen:   Wij heffen ons hart op tot God 
     Vg:      Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
     Allen:   Hij is het waard onze dank te ontvangen 
* lofzegging 
- Collecten: 1e. Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 

* zingen: Lied 405: 1 
  * gedachtenis, tafelgebed met aansluitend: ‘Onze Vader’ 
  * instellingswoorden 
  * lopende viering (bekercollecte, met orgelspel en zang:  
     Lied 713, 868)   
  * dankzegging (Psalm 103:1-4,8-12). 
- Dankgebed en voorbeden 
- Slotlied: Lied 425 (staande) 
- Zegen, waarna de gemeente zingt gezang 456: 3 
- Orgelspel 
 
Liturgie van de avonddienst met een tafelviering van 
het Heilig Avondmaal 
 
- Orgelspel 
- Aanvangslied: Psalm 113: 1, 2 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Gebed 
- Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal 
- Zingen: Lied 381: 4, 5 
- Viering van het Heilig Avondmaal aan tafel 
- Tafelwoord: 1 Tessalonicenzen 4: 14 
- Zingen: Lied 381: 6 
- De Bijbel open: Psalm 112 
- Zingen: Lied 315: 1, 2, 3 
- Verkondiging: Waarheid duurt het langst 
- Zingen: Lied 451: 1, 2, 4 
- Dankgebed en voorbeden. 
- Wij belijden ons geloof zingend: Lied 340b (staande) 
 



 2 
- Slotlied: Psalm 103: 1, 5 
- Zegen, waarna 3 x amen wordt gezongen 
 
Nieuwsbrief  
* De diaconiecollecte is bestemd voor het plaatselijk diaconal 
werk. 
* De bekercollecte is voor het Rotondehuis in Lunteren waar 
gastbewoners worden geholpen om te komen tot zelfstandigheid 
en zelfredzaamheid. 
* Maandagmorgen is er de kring ‘Creatief met Spreuken’ van 
10.00 -11.30 uur. 
Geeft u zich even op als u wilt deelnemen? 
* Dinsdagavond is de catechese van  20.00 - 20.45 uur. 
* Woensdagavond is de catechese van 19.00 – 20.00 uur. 
* Zaterdag 25 november is er weer Koffietijd en meer... Dè 
koffieochtend voor en door dames! Zoals gebruikelijk is het weer 
in de koffie zaal van de kerk, van 10.00 tot 12.00 uur. Het thema 
is: onverwachte wendingen. Jij/ U bent van harte welkom! 
* Maandag 27 november is er een gemeentevergadering met 
een goed gesprek over enkele bouwstenen van de startzondag: 
“Wat wil je vinden in de kerk?”. 
* Donderdag 30 november is er hier in de kerk een concert door 
Trio Musici: Jacoline van Vuuren, piano; Marit Berends, cello en 
Margret Spelt, orgel; aanvang: 20:00 uur. De entree is gratis, 
deurcollecte na afloop van het concert en de opbrengst  van de 
consumpties is ten bate van de Kerk.  
* Donderdagavond is een kring over Luther met een leestekst, 
aanvang 20.30 uur. 
Als u zich even opgeeft, kan de leestekst van te voren bezorgd 
worden! 

 

 

 

 
 


