
 
Liturgie en nieuws, zondag 11 februari 2018, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Sipke de Boer Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Annelies Egbertsen Collecten: 1e: Kerk, 2e: Onderhoudsfonds 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Willeke Meppelder  H.A. Bekercollecte: Diaconie (Voedselbank)     
Liturgie voor de morgendienst met lopende viering van 
het Heilig Avondmaal 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Zoekend naar licht, Lied 1005 (alleen 
Nederlandse tekst) 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 116: 1, 2, 3 (staande) 
- Stil gebed, votum en groet en Klein Gloria, Lied 195 (waarna we 
gaan zitten). 
- Gebed 
- Woord voor onderweg: Hebreeën 12: 1-3; 13:5-6. 
- Zingen: 'k Heb geloofd en daarom zing ik (Opwekking 311) 
 
'k Heb geloofd en daarom zing ik  
daarom zing ik van gena, 
van ontferming en verlossing, 
door het bloed van Golgotha. 
Daarom zing ik U, die stervend 
alles, alles hebt volbracht, 
Lam Gods, dat de zonden wegneemt, 
Lam van God, voor ons geslacht. 
 
'k Heb geloofd in U, wie d‘ aarde 
met haar doornen heeft gekroond, 
maar die nu, gekroond met ere, 
aan Gods rechterzijde troont. 
U, aan wiens doorboorde voeten, 
eenmaal in het gans heelal, 

 
hier, daarboven en hieronder, 
alle knie zich buigen zal. 
 
- Gebed om de Heilige Geest 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
- De Bijbel open: Psalm 116: 1-14 
- Zingen: Psalm 116: 4, 5, 6 
- Verkondiging: Ik heb de kelk van ‘s Heren heil geheven 
- Zingen: Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister, Lied 376: 1, 5 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
  (Hierna brengen de 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 552, 650, 634)   
  * dankzegging (Psalm 103:1-4,8-12, 19-22). 
- 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 van het Heilig 
Avondmaal 
 
- Orgelspel 
- Aanvangslied: Psalm 116: 1, 7, 8 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Gebed 
- Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal.  
- Zingen: Lied 381: 1, 2 
- Viering van het Heilig Avondmaal aan tafel. 
- Tafelwoord: Romeinen 10: 9-11 
- Zingen: Lied 381: 6 
- De Bijbel open: psalm 116: 15-19 
- Zingen: Lied 908: 5, 6, 7 
- Verkondiging: Offers van dank brengen 
- Zingen: Lied 863 
- Dankgebed en voorbeden. 
- Wij belijden ons geloof zingend: Lied 340b (staande) 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Psalm 103: 1, 5 
- Zegen, waarna 3 x amen wordt gezongen 
 
Nieuwsbrief  
* Aan de deur is weer een collecte voor de jeugd. 
* Maandag vergadert de kerkenraad. 
* Dinsdagavond begint de catechese om 20.00 uur en 
woensdagavond om 19.00 uur. 
* Donderdagavond is weer de kring over Zacharia, 20.30 uur. 
* Volgende week is er ’s morgens een welkomdienst met de 
WelcomeSingers en het thema is: Welkom in Gods huis.  
 

 

 


