
 
Liturgie en nieuws, zondag 10 september 2017, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: Ds. H.Z. Scheltens-Ritzema Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Johan Hulshof Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst: Groep 1:  

Groep 2:  
  

Collecten: 1. Kerk; 2. Onderhoudsfonds 
 

  

    
Liturgie voor de morgendienst met lopende viering van het 
Heilig Avondmaal 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Lied 755 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 84: 1, 6 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Lied 195 (waarna we gaan zitten)Klein Gloria 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen:  Lied 836 
- Woord als levensmotto: Matteüs 22:36-40 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan: aandacht 
voor de avondmaalstafel op de bouwplaat. 
- De Bijbel open: Psalm 119: 33-40 
- Zingen: Psalm 119: 28 
- De Bijbel open: Matteüs 18: 15-35 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 800:1,2 en 3 en uit gezang 454: 4  
  (laatste couplet staat niet in NLB en wel in gezang 454) 
- Collecten 
- Brood, wijn en druivensap wordt binnengebracht. 
- 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 

Liturgie voor de avonddienst met tafelviering van het Heilig 
Avondmaal 
- Orgelspel 
- Aanvangslied: Psalm 103: 5,8 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Psalm 103: 9 
- Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal.  
- Zingen: Lied 381: 5 
- Viering van het Heilig Avondmaal aan tafel. 
- Tafelwoord: 1 Korintiërs 15: 58 
- Zingen: Lied 381: 6 
- De Bijbel open:  Psalm 46 
- Zingen: Psalm 46: 1,2,3 
- Verkondiging: Een vaste burcht is onze God 
- Zingen: Lied 898 
- Dankgebed en voorbeden 
- Zingen: de Apostolische Geloofsbelijdenis(Lied 340b) 
- Collecten 
- Slotlied: Lied 759: 2,3. 
- Zegen, waarna 3 x amen wordt gezongen. 
- Orgelspel 
 
Nieuwsbrief 
− De bekercollecte deze zondag is bestemd voor de slachtoffers 

van de watersnood in Bangladesh en Nepal. Inmiddels zijn meer 
dan 42 miljoen mensen getroffen door overstromingen in 
Bangladesh, Nepal en ook India. Door o.m. modderstromen zijn 
er minstens 1200 doden. ICCO en Kerk in Actie bieden samen 
met lokale organisaties noodhulp: voedsel en schoon drinkwater. 



     Allen:   Hij is het waard onze dank te ontvangen 
 * Lofprijzing 
 * Zingen: Lied 405:1 
 * Tafelgebed, waarna wij bidden het Onze Vader 
 * Instellingswoorden 
 * Ambtsdragers van dienst nodigen uit naar voren te komen voor 
de viering van het Heilig Avondmaal 
 * Tijdens de lopende viering zingen wij: Lied 103e , Psalm 103: 1 
en 3. Lied 103 e,  Psalm 103: 4 en 7, Lied 103 e, Lied 103c : 1, 2 
en 3 
 * Afsluiting met woorden uit Psalm 103: 1-5,19-22 
- Dankgebed en voorbeden 
- Slotlied: Psalm 150 (staande) 
- Zegen, waarna we zingen: Lied 415: 3 
- Orgelspel 
 

− Opening nieuw seizoen Koffie Tijd en Meer met als thema Geloof 
en een Hoop Liefde. Een gevarieerd programma met speciale 
medewerking van ds. Ria Scheltens. Datum: zaterdagmiddag 16 
september van 13.30 tot 16.30 uur. Voor alle dames van 18 tot 88 
jaar. Neem gerust iemand mee.  
Bijdrage: € 5,- (= vrijwillig). Je kunt je aanmelden via het 
aanmeldformulier in de hal of via koffietijdenmeer@gmail.com 

− In de hal liggen lijsten om uw bijdrage voor de gezamenlijke lunch 
op de startzondag op zondag 17 september aan te geven. Graag 
even invullen! 

− De jaarlijkse brievenactie naar onze zustergemeente in 
Roemenië, die vergezeld gaat met het geven van een pakje 
groentenzaad voor ieder gezin, begint vandaag in de 
ontvangsthal van de kerk. U kunt de enveloppen kopen en 
inleveren op alle zondagen tot en met 1 oktober. 

− Gevraagd door de Roemenië Commissie: enthousiaste mensen 
die appels willen gaan plukken in de Betuwe. Bent u beschikbaar 
in week 39 (25 t/m 30 sept) of week 40 (02 t/m 07 okt.) meld u 
dan aan bij Ina van de Vendel (mvendel@wxs.nl). 

  

 
  

 
 


