
 
Liturgie en nieuws, zondag 7 juni 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

Avondmaalszondag  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: André Jonkman Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Jan Daniël Schreuder Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds 

Bekercollecte: Diaconie     
Liturgie voor de morgendienst met een lopende viering van 
het Heilig Avondmaal.  
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Dit is een huis om de Heer te ontmoeten (Tekst: 
Jaap Zijlstra) 
(melodie: NLB, lied 162)  
 
Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,  
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer;  
smeeklied en lofzang en taal van ontferming,  
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.  
 
Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven,  
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,  
blakend van geestdrift of stil van ontroering,  
Hij is de Heer die mij door en door kent.  
 
Dit is Gods woning, hier vind ik zijn tafel,  
hier komt Hij tot ons in brood en in wijn,  
hier vieren wij zijn genade en goedheid,  
mogen wij blij voor zijn Aangezicht zijn.  
 
Eenmaal, o God, bent u alles in allen,  
wist U de tranen van ieders gezicht.  
Eenmaal, o God, aan het eind van de tijden, 
neemt U ons op in de stad van het licht. 
 
- Welkom 

 
- Aanvangslied: Psalm 89:1, 7 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Klein Gloria 
- Gebed 
- Woord voor onderweg:  Psalm 61: 5, 6 
- Zingen: Psalm 61: 1, 3 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Johannes 6: 30-35 
- Zingen: Het brood dat ons voor ogen staat, NLB 389, op de 
melodie van psalm 134; op deze melodie heeft Jaap Zijlstra dit 
lied gemaakt 
 
Het brood dat ons voor ogen staat  
en zich geduldig breken laat  
is uw gedaante, lieve Heer, 
Gij daalt als manna in ons neer. 
 
De beker die de ronde doet, 
het is de omloop van uw bloed, 
het spreekt van een geheimenis, 
uw hartslag die ons leven is. 
 
Uw bloed, het raakt de lippen aan,  
de deurposten van ons bestaan,  
de dood gaat aan ons hart voorbij, 
o Lam van God, U loven wij. 
 
 



Gij die een broodhuis voor ons zijt,  
een wijngaard die het hart verblijdt, 
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,  
Gijzelf zijt onze overvloed. 
 
- Verkondiging 
- Zingen: NLB 376:1, 5 = Gez. 355:1, 5 
( tijdens zingen komen kinderen terug uit de kindernevendienst) 
- Collecten: 1e: Diaconie  2e: Onderhoudsfonds 
- 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: NLB 405:4 = Gezang 457:4 
* Gedachtenis, tafelgebed met aansluitend Onze Vader 
* Instellingswoorden 
* Lopende viering: bekercollecte; orgelspel/ zang: NLB 381 = 
Gez. 358, Psalm 116,  NLB 704 = Gez. 44 
* Dankzegging : Psalm 103: 1-4; 10-12; 21-22 
- In Memoriam 
- Zingen: Gezang 452: 1 (1973) 
- Dankgebed en voorbeden 
- Slotlied: Psalm 103: 1, 7 (staande) 
- Zegen, waarna de gemeente zing: NLB 415:3 = Gez. 456: 3 
- Orgelspel 
 
LITURGIE van de avonddienst met tafelviering Heilig 
Avondmaal 
- Orgelspel 
- Aanvangslied: Psalm 62: 1, 4 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Psalm 62: 5 
- Gebed 
- Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal 
- Zingen: NLB 381: 1 = Gez. 358: 1 

- Viering van het Heilig Avondmaal aan tafel 
- Tafelwoord: Jesaja 43: 10 -13 
- Zingen: NLB 412: 3 = Gezang 399: 3 
- De Bijbel open: 1 Korintiërs 2: 1-12 
- Zingen: NLB 412: 4,5,6 = Gez. 399: 4, 5, 6 
- Verkondiging 
- Zingen: NLB 413: 1,2 = Gez. 444: 1, 2 
- Dankgebed en voorbeden 
- Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen 
- Zingen: Psalm 103: 9 
- Collecten: 1e: Diaconie 2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: NLB 512: 1,2,6,7 = Gez. 446: 1, 2, 6, 7 
- Zegen, waarna 3 x amen wordt gezongen 
 
Nieuwsbrief 
* Diaconie, de Bekercollecte zondag 7 juni 2015: 
Rotonde Huis Lunteren 
De missie van het Rotonde Huis is: het willen werken aan het 
herstel van de heelheid van jonge mensen, in een veilige 
omgeving, vanuit de liefde van Jezus Christus onze Heer! Het 
Rotondehuis werkt vanuit het principe van een 
leefgemeenschap, waarbij een gezin de basis vormt . De zorg die 
zij bieden is bedoeld als aanvulling op de daadwerkelijke 
behandeling van de psychische problematiek door professionals. 
In dit hele traject zijn zij er van overtuigd dat de helende kracht 
van God een belangrijke rol speelt in het herstel van mensen. 
Uw gift is van harte welkom! 



 


