
 
Liturgie en nieuws, zondag 6 september 2020, Gereformeerde Kerk (PKN)  Lunteren 

 
 
    

Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Job André Organist: Johan Hulshof 
Kindermoment: Marjolijn van de Haar   

  Collecten: 1e: Kerk , 2e : Onderhoudsfonds 

   Bekercollecte: Diaconie 
    
Liturgie voor de morgendienst met lopende viering van 
het Heilig Avondmaal 
 

- Welkom en mededelingen  
- Aanvangslied: Psalm 100: 1, 2, 4   
https://www.youtube.com/watch?v=7K65PIBjYbs  
- Stil gebed, Votum en groet  
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Liefde eenmaal uitgesproken (Lied 791: 1, 4, 5, 6)   
https://www.youtube.com/watch?v=YjKUYCsqoHA  
- Kindermoment door  Marjolijn van de Haar over "David moet 
vluchten voor Saul" 
- De Bijbel open: 1 Korintiërs 11: 23-26  
- Lied: Aan uw tafel (Sela)   
https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI   

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

- Verkondiging: wat ik heb ontvangen het gaat terug op de Heer 
zelf 
- Zingen: Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet (Gezang 358: 
1, 2, 3, 6)  https://www.youtube.com/watch?v=7S5D28xMS7U  
- Avondmaalsviering 
  * nodiging en vredegroet  
  * lofzegging 
  * zingen: Heilig, heilig, heilig!, Lied 405: 1, 3, 4 
https://www.youtube.com/watch?v=e3UGWZy6le0  
  * gedachtenis, tafelgebed met aansluitend: ‘Onze Vader’  
  * instellingswoorden 
  * lopende viering (met orgelspel)    
  * dankzegging (Psalm 103:1-4, 8-12)  
- Dankgebed en voorbeden 
- Aandacht voor de collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds, 
Bekercollecte: Diaconie 
- Slotlied: Vervuld van uw zegen (Lied 425 (staande))  
https://www.youtube.com/watch?v=TSri-mxLCUc  
 - Zegen 
- Orgelspel  
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Liturgie voor de avonddienst met lopende viering van 
het Heilig Avondmaal 
 

- Orgelspel  
- Welkom en mededelingen  
- Aanvangslied: Psalm 116: 1, 6, 8  
https://www.youtube.com/watch?v=QRua__ipRDc  
- Stil gebed, Votum en groet  
- Gebed 
- Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal 
- Zingen: Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet (Gezang 358: 
1, 2, 3, 6) https://www.youtube.com/watch?v=7S5D28xMS7U  
- Lopende viering van het Heilig Avondmaal met orgelspel 
- Tafelwoord: Johannes 6: 30-35 
- Zingen: Heb dank, o God van alle leven ( Lied 315) 
Amsterdam.  
https://www.youtube.com/watch?v=ba5LIFx2MlE  
- De Bijbel open: Romeinen 14  
- Verkondiging 
- Orgelspel  
- Lied: Jesus, remember me/Jezus herinner mij 
https://www.youtube.com/watch?v=S0raNfbIER0  
- Dankgebed en voorbeden 
- Wij belijden ons geloof met de Apostolische Geloofsbelijdenis 
(staande)  
- Lied 146c: 1, 3, 7; 
https://www.youtube.com/watch?v=YmvnS_vravQ 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds, Bekercollecte: 
Diaconie 
- Slotlied: - Zingen: 'Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt 
werk'lijkheid’ 
https://www.youtube.com/watch?v=O--1xP6-TYM  
- Zegen 
- Orgelspel  

 Nieuwsbrief  
* Bekercollecte is voor het Rotondehuis Lunteren, dat werkt 
vanuit het principe van de leefgemeenschap, waarbij een gezin 
de basis vormt van die gemeenschap. De  drijfveer is de liefde 
die God heeft voor mensen. Doel is de gastbewoners helpen om  

te komen tot zelfstandigheid. Niet alle kosten die gemaakt 
worden kunnen worden vergoed door de bijdragen van de 
jongeren. Van harte aanbevolen!!  
* Volgende week is er de startdienst, zo mogelijk buiten op het 
veld van de fam. Pater, hoek Engweg, Molenweg, aanvang: 
10.30. Op Kerkdienst gemist is er om 10 uur een opname met 
dezelfde preek als op het veld. Bij slecht weer is er dienst in de 
kerk en zal de klok van onze kerk om 10 uur extra lang luiden.  
* Met ingang van september zijn er naast de morgendiensten ook 
weer avonddiensten, aanvang: 19.00 uur.  
*Wie financieel in de knel komt door de coronacrisis kan zich 
wenden tot de diakenen. 
* Nu velen via Kerkdienst gemist de diensten meebeleven kunt u 
met de collecte meedoen via een bankoverschrijving  of via de 
Givt-collecteapp. U kunt  ook uw gave overmaken naar 
NL54RABO 0337 5123 29 (Kerk) en NL30RABO 0337 5573 81 
(Diaconie). De banknummers staan ook in Contact. Bij voorbaat 
hartelijk dank.  
* U heeft in juli een brief ontvangen voor een extra financiële 
bijdrage voor onze kerk en diaconie. Dit vanwege de gederfde 
collecte-opbrengsten in corona-tijd en de aanschaf van de 
beeldverbinding. Nog niet iedereen heeft bijgedragen. Wellicht is 
de brief bij u vanwege de vakantieperiode even blijven liggen. 
Graag alsnog uw bijdrage op bankrekeningnummer 
rekeningnummer NL54 RABO 0337 5123 29 van onze Kerk, 
onder vermelding van ‘we zien om naar elkaar’. Bram Munters en 
Ton van Vuren.  
* Gezocht: gemeentelid met iMac, Sinds corona maken we in 
onze erediensten veel gebruik van YouTube-filmpjes van 
opnames van bv. Nederland Zingt.  Door ons beamerteam 
worden deze filmpjes gedownload van internet en in de liturgie 
‘gelinkt’. Het van internet downloaden van de filmpjes is vanwege 
beveiligingsmaatregelen niet mogelijk via Windows-computers. 
Daarom downloaden we op een Apple iMac. Ons beamerteam is 
op zoek naar een gemeentelid met een iMac die 2-wekelijks 
filmpjes wil downloaden en in de drive zet. Dat duurt hooguit 10 
minuten. De leden van ons beamerteam kunnen de opnamen 
dan uit de drive halen en gebruiken voor de liturgie. Kun je ons 
beamerteam uit de brand helpen? Meld je dan bij Aart Davelaar: 
a.davelaar@vidalife.nl’  
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