
 
Liturgie en nieuws, zondag 8 februari 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

Avondmaalszondag  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Sipke de Boer Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Liseon Noorlander Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alexandra v.d. Kuur  2e: Onderhoudsfonds 

Bekercollecte: Diaconie     
Liturgie van de morgendienst met een lopende viering 
van het Heilig Avondmaal.  
 
- Voor de dienst: Ik geloof in God de Vader (van Jaap Zijlstra; 
Evangelisch Liedboek, lied 283; melodie: Gezang 293 Liedboek 
voor de kerken) 
 
Ik geloof in God de Vader,  
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos,  
- het gesternte zingt zijn eer - 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 
 
Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen 
goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
- groot is het geheimenis - 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
dat uit God en tot God is. 
 
Ik geloof, dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen - God zij glorie - 
uit het graf is opgestaan. 

 
Door het brood - dit is mijn lichaam - 
door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 
 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 84: 1, 4 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet. 
- Klein Gloria 'Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,  
                    als in den beginne, nu en immer,  
                    en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.' hierna 
gaan we zitten 
 
- Gebed 
- Woord voor onderweg: Jesaja 66: 22,23. 
- Zingen: Het brood dat ons voor ogen staat (NLB lied389, 
melodie psalm 134) 
 
Het brood dat ons voor ogen staat  
en zich geduldig breken laat  
is uw gedaante, lieve Heer, 
Gij daalt als manna in ons neer. 
 
De beker die de ronde doet, 
het is de omloop van uw bloed, 
het spreekt van een geheimenis, 
uw hartslag die ons leven is. 
 



Uw bloed, het raakt de lippen aan,  
de deurposten van ons bestaan,  
de dood gaat aan ons hart voorbij, 
o Lam van God, U loven wij. 
 
Gij die een broodhuis voor ons zijt,  
een wijngaard die het hart verblijdt, 
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,  
Gijzelf zijt onze overvloed. 
 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: 1 Korintiërs 1: 18 - 2: 5 
- Zingen: Gezang 364: 1, 3 
- Verkondiging: Geen schone schijn, maar harde realiteit… 
- Zingen: Gezang 355: 1, 5 
  (Tijdens het zingen komen de kinderen terug)  
- Collecten  1e: Kerk   2e: Onderhoudsfonds 
  (Hierna brengen enkele 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: Gezang 457: 1 
  * gedachtenis, tafelgebed met aansluitend: ‘Onze Vader’ 
  * instellingswoorden 
  * lopende viering (bekercollecte, met orgelspel en zang:  
     Gezang 440, 442, 312)   
  * dankzegging (Psalm 103:1-4,8-12) 
- Dankgebed en voorbeden 
- Slotlied: Lichtstad met uw paarlen poorten (staande) 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten,  
wond’re stad zo hoog gebouwd,  
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd 
Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 

Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar zijn 
liefdesstem,  
daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem 
 
Heilig oord vol licht en glorie,  
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit.    Refrein 
 
Wat een vreugde zal dat wezen  
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten, 
in het nieuw Jeruzalem.                  Refrein 
 
- Zegen, waarna de gemeente zingt gezang 456:3 
- Orgelspel 
 
LITURGIE van de avonddienst met tafelviering Heilig 
Avondmaal 
 
- Orgelspel 
- Aanvangslied: Psalm 62: 1, 4 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Psalm 62: 5 
- Gebed 
- Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal 
- Zingen: Gezang 358: 1 
- Viering van het Heilig Avondmaal aan tafel 
- Tafelwoord: Jesaja 53: 5-7 
- Zingen: Gezang 358: 6 
- De Bijbel open: Psalm 71 
- Zingen: Psalm 71: 1, 3 
- Verkondiging: Verlaat mij niet, o God. 
- Zingen: Psalm 71: 9, 10, 11, 12, 13, 14 
- Dankgebed en voorbeden 
- Wij belijden ons geloof door te zingen de Apostolische 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper des hemels en der aarde.  
En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,  
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd  



gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. 
Ten derde dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren 
ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk,  
de gemeenschap der heiligen,  
vergeving der zonden,  
wederopstanding des vleses  
en een eeuwig leven. Amen  
- Collecten  1e: Kerk  2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Psalm 68: 7 
- Zegen, waarna 3 x amen wordt gezongen 
 
Nieuwsbrief  
* De bekercollecte vandaag is bestemd voor onze broeders en 
zusters in Roemenie. 
* Er is een deurcollecte voor de jeugd 
* Maandag vergadert de kerkenraad 
* Dinsdag is de avond van catechese; 18.30 uur: eerste 
groep;19.15 uur: tweede groep en om 20.30 uur 
belijdeniscatechese in de pastorie. 
* Donderdag is de Bijbelkring over De eerste brief van Petrus, in 
Kerkenraadskamer, van  20.30 - 22.00 uur. 
* Oliebollen-actie 
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers, gemeenteleden die oliebollen 
hebben gekocht en/of een gift hebben gegeven! U allen hebt het 
mogelijk gemaakt dat er  €1000,00 is overgemaakt naar de 
gaarkeuken Hineni in Jeruzalem!     
Hartelijke groet, Ingrid van de Wetering      
* In de maanden februari en maart zamelen we  (houdbare) 
levensmiddelen in voor de Voedselbank. De levensmiddelen 
kunnen worden afgegeven in de hal van de kerk op dinsdag en 
donderdagavond en uiteraard ook op zondag.  Er staan kratten 
klaar. Op deze wijze kunnen wij als gemeente praktisch invulling 
geven aan het diaconaat volgens de boodschap uit Matteüs 25: 
35-36:‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had 
dorst en jullie gaven mij te drinken.De minder bedeelden onder 
ons, ook uit Lunteren, zijn u er heel dankbaar voor. 

 


