
 
Liturgie en nieuws, zondag 4 september 2016 Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. H.Z. Scheltens-Ritzema 
Organist: Sipke de Boer Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Martine van Beek Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Willeke Meppelder  2e: Onderhoudsfonds     

Liturgie van de morgendienst met een lopende viering van 
het Heilig Avondmaal 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Lied 975 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm  23 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria 
- Gebed 
- Woord voor onderweg: Hebreeën 10: 19-24 
- 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. 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Lucas 22:14-20 

Liturgie van de avonddienst met tafelviering Heilig 
Avondmaal 
- Orgelspel 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 25: 2,4 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Psalm 25: 7 
- Gebed. 
- Inleiding op viering Heilig Avondmaal met Tafelgebed uit Dienstboek 
- Zingen: Lied 103 e, lezing van enkele verzen uit lied 103e. 
- Viering van het Heilig Avondmaal aan tafel. 
- Tafelwoord: Hebreeën 4: 14-16 
- Zingen: Lied 381:6 
- De Bijbel open: Psalm 130 en Lucas 12: 31-40 
- Zingen: Lied 273: 1, 2 
- Verkondiging:  Wachten en verwachten 
- Zingen: Lied 273:3, 4, 5 
- Dankgebed 
- Lezen: Apostolische Geloofsbelijdenis 
- Zingen: Lied 886 
- Collecten 
- Slotlied: Psalm 130: 3,4 (staande) 
- Zegen, waarna wij 3x amen zingen. 
- Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 



- Zingen: Lied 376:1,2 
- Verkondiging: alle drie naar de ontmoetingstent 
- Zingen: Lied 376: 5,7 (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: 1 
 * Gedachtenis, tafelgebed met aansluitend Onze Vader 
* Instellingswoorden 
* Lopende viering: bekercollecte; orgelspel/ zang: Lied 705, Lied 723, 
Psalm 150 
* Dankzegging : Psalm 103: 1-4; 10-12; 21-22 
- Dankgebed en voorbeden 
- Slotlied: Psalm 103: 3,7 (staande) 
- Zegen, waarna we zingen: Lied 415:3 
- Orgelspel 
 
 

Nieuwsbrief 
 
− De bekercollecte is bestemd voor de eigen diaconale hulpverlening 

in Lunteren.     
− Van de Roemenië Commissie: ook dit najaar wordt er weer een 

pakket groentezaad uitgedeeld aan ieder gezin van onze 
zustergemeente. We vragen u uw persoonlijke groet daar bij te 
voegen. Doet u (weer) mee? Wij staan in de hal van de kerk. U 
kunt de envelop met daarin uw groet inleveren in de kerk t/m 25 
september, of  bij ‘Tom en Tineke’ t/m vrijdag 30 september. 
We vragen van u een gift van €15 per meegenomen envelop voor 
de steun aan ons Roemenië werk.  

− Op het buffet ligt een lijst voor intekening om mee te helpen aan de 
gezamenlijke lunch op de startzondag, 18 september.  

− Wie op de startzondag (thema: ‘Delen’) een foto of een voorwerp 
heeft met een leuke herinnering, kan dat bij de pastorie melden! Wie 
een foto heeft voor de beamer, kan die mailen tot 12 september via 
het mailadres: predikant@gklunteren.nl. 

 
 

 


