
 
Liturgie en nieuws, zondag 9 februari 2020, Gereformeerde Kerk (PKN)  Lunteren 

  
    
Morgendienst mmv Edith Geluk, Gerrie van Renselaar Avonddienst  
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Sipke de Boer Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marjolijn van de Haar Collecten: 1e: Kerk , 2e : Onderhoudsfonds 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Willeke Meppelder  Bekercollecte: Diaconie     
Liturgie voor de morgendienst met lopende viering van 
het Heilig Avondmaal 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst:  Aan Uw tafel ( Sela) 
 
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! (4x) 
 
- We bereiden ons in stilte voor op deze dienst 
- Welkom  
- Aanvangslied: Psalm 84: 1 (staande). 

 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria (Lied 195), waarna we 
gaan zitten 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Lied 886 (Nederlandse tekst) 
- Woord voor onderweg: Spreuken 3: 5-9 
- Zingen: Lied 418: 1, 2 en 3 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Met de kinderen: Lees je Bijbel  
 
Lees je bijbel,  
bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Johannes 6: 22-40, 51 
- Zingen: Lied 653: 2 en 7   
- Verkondiging:  
 - 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). 
 
( tijdens zingen komen kinderen terug uit de kindernevendienst) 
 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Enkele kinderen brengen brood, wijn/ 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: Lied  405: 4 
 * Gedachtenis, tafelgebed met aansluitend Onze Vader 
* Instellingswoorden 
* Lopende viering: bekercollecte; orgelspel/ zang: Lied 389 (op 
melodie psalm 134),  
   Lied 377 
* Dankzegging : Psalm 103: 1, 2; 19-22 
- In memoriam 
- Zingen: Psalm 61: 3 
- Dankgebed en voorbeden 
- Slotlied: Lied 864: 1 en 5 (staande) 
- Zegen, waarna we zingen: Lied 415: 3 
- Orgelspel 
 
 
LITURGIE van de avonddienst met tafelviering Heilig 
Avondmaal 
- Orgelspel 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 116: 1, 2, 3 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Inleiding op viering Heilig Avondmaal  
- Zingen: Lied 381: 2, 4, 5 
- Viering van het Heilig Avondmaal aan tafel. 
- Tafelwoord: Hebreeën 4: 14-16 
- Zingen: Lied 381:6 
- De Bijbel open: Psalm 116 
- Zingen: Psalm 116: 4, 5 
- Verkondiging: De beker van bevrijding 
- Zingen: Psalm 116: 6, 7, 8 
- Dankgebed 
- Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b (staande) 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied:  Zou ik niet van harte zingen, Lied 903: 1, 2 (staande) 
- Zegen, waarna wij 3x amen zingen. 
- Orgelspel 
 



Nieuwsbrief 
* Aan de deur is weer een collecte voor de jeugd. 
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche 
ophalen voor de zegen.  
* De bekercollecte is vandaag voor de stichting Choice 4 Life 
die in onze gemeente opvang en begeleiding van jonge moeders 
en vaders biedt die voor een bepaalde tijd niet in hun eigen 
leefomgeving kunnen verblijven. 
* U kunt nu ook geven aan de collectes met uw smartphone en 
de Givt-collecte-app. Lees de informatie in Contact van januari. 
Er liggen folders op de statafel in de hal.  
* De catechese is weer op dinsdag 11 februari en op woensdag 
12 februari.  
* De kring ‘Een goed verhaal over Exodus’ gaat verder op 
donderdag 13 februari, 20.30 uur.  
* Op vrijdag 14 februari is de kampvuuravond voor mannen vanaf 
20:00 uur aan de Vaarkamperengweg 27 in Lunteren. Thema: 
“Mag GOD jouw grote liefde zijn?”. Je gaat niet met lege handen 
naar huis. Praten, wat drinken en eten zijn de vaste ingrediënten 
voor een mooie mannenavond. 
-   

 
  
 

 
 

 


