
 
Liturgie en nieuws, zondag 17 november 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Johan Hulshof Organist: Job André 
Kindernevendienst: 
 
Muziekgroep: 

Groep 1: Edith de Rooij 
Groep 2: Marjolijn Agterberg 
Edith Geluk en Gerrie van Renselaar, zang, 
en Betty Diender, vleugel 

 
Collecten: 

 
1. Diaconie; 2.Onderhoudsfonds 
 

    
Liturgie voor de morgendienst met een lopende viering 
van het Heilig Avondmaal 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Here Jezus, om uw woord, Lied 314  
- Welkom. 
- Intochtslied: Psalm 33: 7,8 (staande). 
- Stil gebed, votum en groet en Klein Gloria, Lied 195 (waarna we 
  gaan zitten). 
- Gebed. 
- Woord voor onderweg: Psalm 100: 3 

Erken het: de HEER is God, Hij heeft ons gemaakt, Hem 
behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt. 

- Zingen: Psalm 79: 5 
- Gebed bij de opening van de Bijbel 
- Zingen: Samen eten wij (Sela) met muziekgroep 

Wij nemen aan de tafel plaats 
met ieder die gelooft.  
U maakt dat wij één lichaam zijn  
met Jezus als ons hoofd.  
 
Hier deelt U ons vrijgevig uit;  
het brood, de beker wijn.  
U breekt en schenkt Uzelf aan ons,  
wil onze maaltijd zijn.  
 
Samen eten wij, samen delen wij.  
Er is brood voor iedereen.  
Proef de liefde, wij zijn welkom.  
Hier aan tafel zijn wij één. 

Liturige voor de avonddienst met tafelviering van het Heilig 
Avondmaal 
- Orgelspel 
- Aanvangslied: Psalm 22: 11, 12 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Gebed. 
- Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal.  
- Zingen: Lied 381: 4,5 
- Viering van het Heilig Avondmaal aan tafel. 
- Tafelwoord: Jesaja 55: 3-6 
- Zingen: Lied 381: 6 
- De Bijbel open: 1 Johannes 1: 1 - 2:6 
- Zingen: Psalm 56: 4 
- Verkondiging 
- Zingen: God opent hart en oren, Lied 313: 2,5 
- Dankgebed en voorbeden. 
- Wij belijden ons geloof zingend: Lied 340b (staande) 
- Collecten 
- Slotlied: Laat ons de Heer lofzingen, Lied 864: 1,5 
- Zegen, waarna 3 x amen wordt gezongen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wij willen zoals Jezus zijn,  
veranderd naar Zijn beeld;  
een lichaam dat ruimhartig geeft,  
het goede leven deelt. 
 
Samen eten wij, samen delen wij.  
Er is brood voor iedereen.  
Proef de liefde, wij zijn welkom.  
Hier aan tafel... 
 
Samen eten wij, samen delen wij.  
Er is brood voor iedereen.  
Proef de liefde, wij zijn welkom.  
Hier aan tafel zijn wij één. 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
- De Bijbel open: 1 Korintiërs 11: 23-26 
- Zingen: Het brood dat ons voor ogen staat, Lied 389, op de  
  melodie van psalm 134; op deze melodie heeft Jaap Zijlstra dit  
  lied gemaakt. 
- Verkondiging:  
- Zingen: Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister, Lied 376: 1,7 
- Collecten. 
  (Hierna brengen de kinderen brood, wijn en druivensap binnen.) 
- Zingen: Aan uw tafel (Sela) met muziekgroep 

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; 
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: 
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag. 
 
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart; 
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. 
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer: 
in vertrouwen leg ik alles voor U neer. 
 
De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan, 
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, 
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien. 
 
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan. 

Nieuwsbrief 
- Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 

ophalen voor de zegen. 
- De catechese is op dinsdag: 17+ om 20.00 uur; op woensdag: 

12-16 jarigen om 19.00 uur.  
- Donderdag lezen we verder in 1 Johannes, aanvang: 20.30 uur. 
- Zaterdag 23 november is er weer Koffietijd en meer van 10 tot 12 

uur in de koffiezaal van de kerk. Het thema zal zijn: "Mensen van 
vrede". 

- De bible art avond is verschoven naar komende maandag 18 
november. Dit in verband met de gemeenteavond. 

- Voor het kinderkerstfeest dit jaar zoeken we naar volwassenen, 
jongeren en kinderen die mee willen doen in een kerstmusical. In 
de musical zijn rollen met veel tekst maar ook voor figuranten en 
voor mensen die een lied willen zingen. Opgeven kan bij Alies 
Hendriksen. 

- Maandag 25 november is er gemeenteavond, zie Contact  
 



U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij: 
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 

- 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 voor Interserve, met orgelspel 
    en zang: Lied 754, 753)   
  * dankzegging (Psalm 103:1-4,8-12). 
- Dankgebed en voorbeden. 
- Slotlied: Vervuld van uw zegen, Lied 425 (staande). 
- Zegen, waarna de gemeente zingt Lied 415:3. 
- Orgelspel.  
 

 


