
 
Liturgie en nieuws, zondag 15 november 2015, Gereformeerde Kerk 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. Willeke Meppelder Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Alies Hendriksen  2e: Onderhoudsfonds      
Liturgie voor de morgendienst met een lopende viering 
van het Heilig Avondmaal 
- Voor de dienst: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!  lied 834 = 

Gez. 437 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm 134 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria 
- Woord van geloof: Psalm 34: 1-5 
- Zingen: Psalm 119: 34 
- Gebed bij het openen van de Bijbel 
- Zingen: Hineh ma tov uma na'im (Opwekking 34) 

(Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!) 
Hineh ma tov uma na'im 
Shevet achim gam yachad. 
Hineh ma tov uma na'im 
Shevet achim gam yachad. 
Hineh ma tov 
Shevet achim gam yachad. 

- Kinderen gaan naar de nevendienst 
- De Bijbel open: Nahum 1: 7-13 
- Zingen: Lied 176: 1,2,6 = Gez. 34 
- Preek: losgerukte riemen 
- Zingen: Lied 376: 3,4 = Gezang 355 (tjdens het zingen 

komen de kinderen terug) 
- Collecten: 1. diaconie 2. Onderhoudsfonds 
- Hierna brengen enkele kinderen brood, wijn en druivensap 

binnen 
- Viering van het Heilig Avondmaal: 

Liturgie voor de avonddienst met viering Heilig 
Avondmaal aan tafel 
- Orgelspel 
- Aanvangslied: Psalm 43: 3, 4 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Gebed 
- Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal 
- Zingen: Lied 381: 3,4 = Gezang 358 
- Nodiging aan tafel en viering van het Heilig Avondmaal 
- Tafelwoord: Psalm 34: 18- 21 
- Zingen: Lied 846: 5 = Gezang 434: 5 
- De Bijbel open: Ezechiël 34 
- Zingen: Lied 23c: 1,3,4 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 23a: 3,4 = Gezang 13b 
- Dankgebed. 
- De Apostolische Geloofsbelijdenis wordt gelezen 
- Zingen: Lied 534: 3,4 
- Collecten. 
- Slotlied: Lied 978 3,4  = Gezang 479 
- Zegen, waarna wij 3x Amen zingen. 

 
Nieuwsbrief 
- De bekercollecte is bestemd voor onze broeders en zusters 

in Roemenie. 
- Maandagavond is de gemeenteavond over o.a. het 

beleidplan 2015-2020, aanvang 20.00  uur, vanaf 19.45 uur is 
de koffie klaar. 



o nodiging  
o de grote lofprijzing 
o Vg:     De Heer zij met u 
o Allen: Zijn Geest in ons midden 
o Vg:     Heft uw harten omhoog 
o Allen: Wij heffen ons hart op tot God 
o Vg:     Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
o Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen 
o zingen: Lied 405: 1 = Gezang 457. 
o de inzetting van het avondmaal. 
o de gedachtenis. 
o tafelgebed en Onze Vader. 
o inzettingswoorden. 
o lopende viering met bekercollecte (afwisselend orgelspel 
en zang: Lied 534, Lied 634, Lied 846 (= Gezang 434) 
o dankzegging (Psalm 103: 1-4,8-12) 

- Dankgebed en voorbeden 
- Slotlied: Ga met God, en Hij zal met je zijn, Lied 416, staande 
- Zegen, waarna de gemeente zingt Lied 415: 3  = Gezang 456 
- Orgelspel 

- De belijdeniscatechese is in de pastorie op a.s. 
maandagavond om 19.45 uur. 

- De catechese voor jongeren is in de zaal van de kerk op 
dinsdagavond om 18.30 uur - 19.15 uur voor de  12-14 
jarigen en om 19.15 uur - 20.00 uur voor 15 plus. 

- Donderdag om 20.30 uur is de tweede avond over Sefanja. 
- Volgende week is er in de morgendienst herdenking van hen 

die overleden zijn in het afgelopen kerkelijke jaar. 
- Volgende week is er ‘s avonds welkomdienst met de 

WelcomeSingers en het thema is: ‘Dan zal ik de Heer 
ontmoeten’. 

- Vanaf 1 januari 2016 zullen er alleen nog collectebonnen van 
€ 1,= en € 1,50 te verkrijgen zijn via Yvonne van der Ploeg. 
Oude bonnen kunt u natuurlijk na 1 januari nog steeds blijven 
gebruiken. Nieuw: vanaf 1 januari zijn er ook collectebonnen 
van € 2,50 euro te krijgen. 

  
 


