
 
Liturgie en nieuws, zondag 26 mei 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Job André Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Joyce van Leeuwen Collecten: 1e: ZWO; H.A.: Bekercollecte 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen  2e: Onderhoudsfonds     

LITURGIE van de morgendienst met een lopende viering van het 
Heilig Avondmaal.  
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: De dag gaat open voor het woord des Heren, 
Lied 217 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm  147: 1, 3 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria (Lied 195), waarna we 
gaan zitten 
- Gebed 
- Zingen: Toon mijn liefde (Opwekking 705) 
 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht 
elk apart de voeten wast en zegt: 
 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
 
Toon Mijn liefde 
aan de ander 
dien de ander 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
wat er ook gebeurt, 

dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 
 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
 
Toon Mijn liefde 
aan de ander 
dien de ander 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, 
wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad (3x). 
 
- Woord voor onderweg: 2 Petrus 3: 8, 9 
- 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. 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Lucas 24: 46-53 
- Zingen: Wie kent de eenvoud van het breken, Lied 392, op de  



melodie van Gezang 333 (Liedboek voor de kerken 1973), O 
Here God, ons liefst verlangen; op deze melodie heeft Jaap 
Zijlstra dit lied gemaakt. 
- Verkondiging: Zegen als laatste indruk 
- Zingen: Lied 376: 1, 4, 5 
( tijdens zingen komen kinderen terug uit de kindernevendienst) 
- Collecten: 1e ZWO, 2e Onderhoudsfonds 
- Enkele kinderen brengen brood, wijn/ druivensap binnen  
- Zingen: Samen eten wij (Sela) 
 
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. 
 
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. 
 
- 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: Gezang 229 
en Gezang 231 (allebei uit: Liedboek voor de kerken 1973). 
* Dankzegging : Psalm 103: 1-4; 10-12; 21-22 
- Dankgebed en voorbeden 
- Slotlied: Psalm 89: 7 (staande) 
- Zegen, waarna we zingen: Lied 415: 3 
- Orgelspel 
 
LITURGIE van de avonddienst met tafelviering Heilig Avondmaal 
 
- Orgelspel 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 89: 8 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Psalm 89: 9 
- Inleiding op viering Heilig Avondmaal  
- Zingen: Lied 381: 2, 4, 5. 
- Viering van het Heilig Avondmaal aan tafel 
- Tafelwoord: Jesaja 26: 1-4 
- Zingen: Lied 381: 6 
- De Bijbel open: Psalm 147 
- Zingen: Psalm 147: 1, 3 
- Verkondiging:  Hoe goed is het… 
- Zingen: Psalm 147: 5, 7 
- Dankgebed 
- Zingen  Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b 
- Collecten: 1e ZWO, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: De dag door uw gunst ontvangen, Lied 248 (staande) 
- Zegen, waarna wij 3x amen zingen 
- Orgelspel 



Nieuwsbrief 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 
ophalen voor de zegen.  
* De bekercollecte is vandaag bestemd voor het plaatselijk 
diaconale werk via De Vluchtheuvel zoals ouderenwerk en hulp 
bij opvang. 
* Donderdag is het Hemelvaartsdag, de gezamenlijke dienst 
begint om 9.30 uur in de Maranathakerk. 
 

 

-   

 
 


