
 
Liturgie en nieuws, zondag 14 februari 2016, 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. Edith de Rooij Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Willeke Meppelder  2e: Onderhoudsfonds 

Bekercollectie: Diaconie     
Liturgie voor de morgendienst met een lopende viering 
van het Heilig Avondmaal.  
 
- Voor de dienst: Ik geloof in God de Vader (van Jaap Zijlstra; 
Evangelisch Liedboek, lied 283; melodie: Gezang 293 Liedboek 
voor de kerken) 
 
Ik geloof in God de Vader,  
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos,  
- het gesternte zingt zijn eer - 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 
 
Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen 
goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
- groot is het geheimenis - 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
dat uit God en tot God is. 
 
Ik geloof, dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen - God zij glorie - 
uit het graf is opgestaan. 
gaf Zijn leven op Golgota. 

 
Door het brood - dit is mijn lichaam - 
door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 
 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 84: 1 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Psalm 84: 4, hierna gaan we zitten 
- Gebed 
- Woord voor onderweg: Jesaja 66: 22. 
- Zingen: Het brood dat ons voor ogen staat (Lied 389, melodie 
psalm 134) 
Aandacht voor “Liefde is … goed zijn voor iedereen” 
- De kinderen komen naar voren met een symbool 
- Zingen: het projectlied ‘Liefde is doen wat Jezus ons zegt’, 
  (melodie: “Als je geen liefde hebt voor elkaar” (lied 422 
Evangelische Liedbundel, lied 388 Hemelhoog, lied III,19, H. 
Lam, ‘Alles wordt nieuw’) 
 
Zingen:  
Liefde is meer dan vriendschap alleen, 
laat ook je haters niet vallen. 
Jezus zegt: bid voor vijanden, leen 
met gulle hand geld aan allen. 
 
refrein: 
Jezus is liefde, in overvloed, 
- Gebed 



Hij maakte alles voor ons weer goed, 
dus vertrouw Hem en volg Hem na. 
 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Lucas 6:27-35 
- Zingen: Psalm 119: 30 
- Verkondiging: Hart voor mensen, leren liefhebben zoals Hij 
- Zingen: Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister, Lied 376: 1, 5 
  (Tijdens het zingen komen de kinderen terug)  
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
  (Hierna brengen enkele 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. 
  * zingen: Heilig, heilig, heilig!, Lied 405: 1 
  * gedachtenis, tafelgebed met aansluitend: ‘Onze Vader’ 
  * instellingswoorden. 
  * lopende viering (bekercollecte, met orgelspel en zang:  
     Lied 562, 547, 412)   
  * dankzegging (Psalm 103: 1-4, 8-12). 
- Dankgebed en voorbeden. 
- Slotlied: Vervuld van uw zegen, Lied 425 (staande). 
- Zegen, waarna de gemeente zingt gezang 456: 3 
- Orgelspel  
 
 
LITURGIE van de avonddienst met tafelviering Heilig 
Avondmaal 
 
- Orgelspel 
- Aanvangslied: Psalm 111: 1, 2 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Psalm 111: 6 

- Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal 
- Zingen: Lied 381: 1, 5 
- Viering van het Heilig Avondmaal aan tafel 
- Tafelwoord: Jesaja 48: 17 
- Zingen: Lied 381: 6 
- De Bijbel open: 1 Korintiërs 11: 23-26 
- Zingen: Lied 381: 4 
- Verkondiging: Ontvangen en doorgegeven 
- Zingen: Lied 381: 2, 3 
- Dankgebed en voorbeden 
- Wij belijden ons geloof zingend: Lied 340b (staande) 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Psalm 150. 
- Zegen, waarna 3 x amen wordt gezongen 
 
 
Nieuwsbrief  
* De bekercollecte van deze zondag is bestemd voor de 
noodzakelijke kosten van de Voedselbank, waarvoor we in onze 
kerk in de komende maanden maart en april weer 
levensmiddelen gaan inzamelen. 
* Aan de deur is weer een collecte voor de jeugd. 
* Maandag is er vanaf 19.45 uur belijdeniscatechese in de 
pastorie. 
* Dinsdag is de avond van catechese; 18.30 uur: groep 12+ 
;19.15 uur: groep 15+. 

 


