
 
Liturgie en nieuws, zondag 8 september 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: Ds. H.Z. Scheltens-Ritzema Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Sipke de Boer Organist: Job André 
Kindernevendienst: Groep 1: Sylvia van Hunnik 

Groep 2: Wieteke Keijzer 
  

Combo Edith Geluk en Gerrie van Renselaar Collecten: 1.Kerk; 2.Onderhoudsfonds | Deurcollecte: Jeugd     
Liturgie van de morgendienst met een lopende viering 
van het Heilig Avondmaal 
- Orgelspel 
- Voor de dienst:  Aan Uw tafel ( Sela) 

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 
 
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 
 
De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 
 
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. 
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! (4x) 

- Welkom  
- Aanvangslied: Psalm 84: 1,1 (staande). 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
Het huis waar Gij uw naam en eer 
Hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
Te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
Dan dat het juichend U ontmoet 
Die leven zijt en leven doet. 

 

(LXXXIV Zsoltár – Hongaarse tekst van Psalm 84: 1) 
Oh, seregek nagy Istene! 
Mily kedves gyönyörűsége 
A te szerelmes hejlékidnak! 
Az én lelkem fohászkodik, 
Tornácodba kívánkozik: 
Oh, Istene a magasságnak! 
Áhítozik testem, lelkem 
Hozzád, élő jó Istenem! 

- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria (Lied 195), waarna we gaan zitten. 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Lied 886 Nederlands en Engels. 
- Woord voor onderweg: Johannes 6: 53 
- Zingen: Lied 418: 1, 2 en 3 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Met de kinderen: Lees je Bijbel en Read your Bible 

Lees je bijbel, bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 

 
Read your Bible.Pray every day (repeat 3 times). 
Read your Bible.Pray every day. 
And you’ll grow, grow, grow (repeat 3 times). 
Read your Bible. Pray every day. 
And you’ll grow, grow, grow. 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Psalm 100 
- Zingen: Lied 875  
- De Bijbel open: Kolossenzen 3: 18- 4: 6 
- Zingen: Lied 912:1 
- Verkondiging: Ontzag voor de Heer 
 

 * Lopende viering: bekercollecte; orgelspel/ zang: Psalm 103: 1,3,4, 



- Zingen: Samen eten wij (Sela) 
Wij nemen aan de tafel plaats 
met ieder die gelooft.  
U maakt dat wij één lichaam zijn  
met Jezus als ons hoofd.  
 
Hier deelt U ons vrijgevig uit;  
het brood, de beker wijn.  
U breekt en schenkt Uzelf aan ons,  
wil onze maaltijd zijn.  
 
Samen eten wij, samen delen wij.  
Er is brood voor iedereen.  
Proef de liefde, wij zijn welkom.  
Hier aan tafel zijn wij één. 
 
Wij willen zoals Jezus zijn,  
veranderd naar Zijn beeld;  
een lichaam dat ruimhartig geeft,  
het goede leven deelt. 
 
Samen eten wij, samen delen wij.  
Er is brood voor iedereen.  
Proef de liefde, wij zijn welkom.  
Hier aan tafel... 
 
Samen eten wij, samen delen wij.  
Er is brood voor iedereen.  
Proef de liefde, wij zijn welkom.  
Hier aan tafel zijn wij één. 

( tijdens zingen komen kinderen terug uit de knd) 
- Collecten: 
- Enkele kinderen brengen brood, wijn/ 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 
* Zingen: Lied  405: 4 
* Gedachtenis, tafelgebed met aansluitend Onze Vader 
* Instellingswoorden 

Lied 103e, (3x), Lied 103c, lied 103e (3x). 
* Dankzegging : Psalm 103: 1,2; 19-22 

- Dankgebed en voorbeden 
- Slotlied: Lied 416 (staande) 
- Zegen, waarna we zingen: Lied 415:3 
- Orgelspel 
 
 
Liturgie van de avonddienst met tafelviering Heilig 
Avondmaal 
- Orgelspel 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 100 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Inleiding op viering Heilig Avondmaal  
- Zingen: Lied 381: 2,4,5. 
- Viering van het Heilig Avondmaal aan tafel. 
- Tafelwoord: Johannes 10: 9-11 
- Zingen: Lied 381:6 
- De Bijbel open: Psalm 99 
- Zingen: Psalm 99: 1,2,3,4 
- Verkondiging 
- Zingen: Psalm 99: 5,6,7,8 
- Dankgebed 
- Zingen  Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b (staande) 
- Collecten 
- Slotlied: De dag door uw gunst ontvangen, Lied 248 (staande) 
- Zegen, waarna wij 3x amen zingen. 
- Orgelspel 
 
 
Nieuwsbrief 
- Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche ophalen 

voor de zegen.  
- De bekercollecte is vandaag voor Choice 4 life, die vanuit een Bijbelse 

grondslag  tijdelijke opvang verleent aan tieners, jongeren en 
(jong)volwassenen die door plotselinge situaties in het leven voor een 
bepaalde tijd niet in hun eigen leefomgeving kunnen verblijven. 

- Volgende week is het startzondag met een wandel-puzzeltocht door het 
dorp na de startdienst en een lunch. 

 

 


