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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 
Zondag 6 juni 2021 

Viering Heilig Avondmaal 
  

 
Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur 
Voorganger : ds. M. Bassa, Voorst 
Organist : Ed Keijzer 
 

Kindermoment: Marjolijn van de Haar 
Beamerdienst : Diana 
Bloemendienst : B. Diender 
Ouderling van dienst : Petra Boiten 
Diaken van dienst : Herman Schreuder 

 
Avonddienst aanvang : 19.00 uur  
Voorganger  : ds. A.E.I. Zaal, Beuningen 
Organist : Johan Hulshof 
 
Collecten: 
Bekercollecte : Diaconie (TEAR) 
1e Diaconie (TEAR) 

2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst 
1e zondag na Trinitatis    

*Orgelspel 
*Lied voor de dienst : God wijst mij een weg Opw.429 (https://youtu.be/X-RhTK560pw)  

*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied Psalm 91a (Welcomesingers) 
*Stil gebed, Votum en Groet  
*Klein Gloria (gespeeld door organist) 
*Gebed om ontferming 
*Glorialied ‘Halleluja, eeuwig dank en ere’ (Gez. 257) ( opname) 
*Kindermoment: Marjolijn van de Haar 

Genesis 17 Verbond tussen God en Abram 
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
*Eerste schriftlezing :  1 Samuël 21 vers 1 – 7  
*Tweede schriftlezing :  Marcus 2 vers 23 – 31  
*Lied 280 vers 1, 2, 4-7 (vers 1, 4, 6 en 7 gezongen, 2 en 5 orgel)  
*Verkondiging 
*Meditatief orgelspel 
*Lied 365 vers 1, 2 en 4 (beurtzang:  Vers 1 gezongen, 2 – orgel, 4 gezongen) 
*Nodiging en vredegroet 

v Dit is het huis van onze God en hier staat de Tafel van de verrezen Heer. 
Weest dan welkom aan het heilig Avondmaal om dankbaar en gelovig in 
te stemmen met de lofprijzing en zegening van God, onze hemelse 
Vader.  

v De vrede van de Heer zij altijd met u 
a En met uw Geest  
v Wij geven elkaar een teken van vrede 

(Allen geven elkaar op afstand een teken van vrede) 
*Aandacht voor de inzameling van de gaven  

Bekercollecte : Diaconie (TEAR)  Gewone collecten :  1e Diaconie (TEAR) 2e Onderhoudsfonds 
Aan het begin van de Maaltijd geven wij onze gaven. Als teken van onze  
eigen gaven die wij meebrengen naar de tafel.  
*Gebed over de gaven  
*Tafelgebed 

v De Heer zal bij u zijn en Hij zal u bewaren. Verheft dan uw harten. 
a Wij zijn met ons hart bij de Heer 
v Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
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Mededelingen 
*De bloemen van a.s. zondag gaan met hartelijke groeten naar  Jan 
Hassink, Klokkegat 38. 
 
*Collectebestemming Diaconie en Bekercollecte 6 juni 2021 TEAR 
Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht en wereldwijd 
hulp te bieden via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor een 
opdracht van God.  
TEAR is een christelijke ontwikkelingsorganisatie met als werkgebied 
Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deze stichting wil mensen in de derde 
wereld die in armoede leven een mogelijkheid bieden om te bouwen aan 
hun eigen leven en dat van hun kinderen. 
 
*Voedselbank 
Veel vraag naar levensmiddelen In de vakantietijd bij de Voedselbank i 
De diaconie is gevraagd om in de maanden juni, juli en augustus 
levensmiddelen in te zamelen. Op de zaterdagen, vanaf 5 juni van 10.30 
tot 11.30 uur, is de kerk open om spullen voor de voedselbank af te geven.  
Producten die ze goed kunnen gebruiken zijn: rijst en pasta producten -
sauzen - groenteconserven - broodbeleg (houdbaar) - houdbare soepen - 
koffie/koffiemelk.  
Ook is er behoefte aan: zeep - shampoo - wasmiddel – tandpasta.  
Mogen we ook nu weer op uw bijdrage rekenen? 
 
*Kerkdiensten 
Met ingang van volgende week zondag 13 juni mogen we met  60 
personen in de kerk zitten 
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a Hij is onze dankbaarheid waardig  
v U komt onze dank toe, Heer onze God, om alles wat U voor ons bent, een 

Schepper, een Bevrijder, Heer boven alle machten, Herder van mensen, 
Vader en Moeder tegelijk, ons Licht en ons Leven, namen honderduit. U 
komt onze dank toe omdat U Liefde bent: een God die ons geen lot oplegt, 
maar onze lotgevallen deelt. Een God die ons falen vergeeft en onze fouten 
draagt, die zich ons lijden aantrekt en zich verheugt in onze vreugden. Zo 
heeft U zich bewezen en zo vertrouwen wij op U. Met allen die uw Naam 
belijden zeggen wij U: 

a Heilig, heilig, heilig, o Heer van alle machten 
 Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid 
 Hosanna in de hoge! Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer 
 Hosanna in de Hoge!  
v.  U komt onze dank toe, Heer onze God, om Jezus uw Zoon. Hij is het Woord 

dat ons uw liefde verklaart, hij is in levende lijve uw ontferming, vergeving en 
genezing. Hij geeft ons een teken van wat liefde mag heten, toen hij in de 
nacht van zijn overlevering aan ons zijn opdracht gaf:  

 
Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde 
het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’  

En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken 
eruit. Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen 
vergoten wordt.’ Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok 
drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God. 
(Markus 14:22-25) 
v Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,   
a verkondigen wij zijn dood totdat Hij komt  
v Bijeen tot Zijn gedachtenis komen wij tot U, met dit brood en deze beker en 

bidden wij: Gedenk het offer van de Zoon van uw liefde en aanvaard ons 
offer, onze gave van lof en dank. 

v (…gebed om de Geest en voorbeden…) 
  Zo bidden wij door Jezus Christus onze Heer die ons leerde bidden:   
a Onze Vader, die in de hemelen zijt…  

*Lopende viering 
*Dankzegging 
*Slotlied Gebed om zegen’ (https://youtu.be/Tl1u_pDWUgY) 
*Zending en zegen De zegen wordt beantwoord met een gesproken ‘amen’.  
*Orgelspel 
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Liturgie Avonddienst 
*ORGELSPEL 
*WELKOM EN MEDEDELINGEN 
*AANVANGSLIED : Lied 248: 1 en 2 
*STIL GEBED, VOTUM EN GROET 
*LIED: 841:1 
*TAFELGEBED: 

V: De Heer zal bij u zijn 
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 
V: Verheft uw harten 
A: WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER 
V: Laten wij de Heer onze God danken 
A: HET IS GOED OM HEM TE DANKEN 
*VERVOLG TAFELGEBED 
.......en zingen wij uit alle macht:  

*VERVOLG TAFELGEBED 
........die in de nacht dat Hij werd overgeleverd een brood nam, het 
zegende en brak en zei: “Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u, doet 
dit tot mijn gedachtenis.” Evenzo na de maaltijd, toen hij de drinkbeker 
genomen had en gedankt had en zei: “Deze drinkbeker is het nieuwe 
verbond in mijn bloed: drinkt allen daaruit. 
En doet dit, zo dikwijls als gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.” 
A:    ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ, 
        ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ, 
        ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ. 
        MARANATHA. 
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*VERVOLG TAFELGEBED 
..door Jezus Christus onze Heer die ons heeft leren bidden:  
  ‘ONZE VADER...’ 

*NODIGING TOT DEELNAME VAN DE MAALTIJD 
*GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN 
*DANKGEBED 
*DE BIJBEL OPEN: LEZING UIT JOHANNES 15:1-17 
*ZINGEN: LIED 718:1,4 
*VERKONDIGING. 
*MEDITATIEF ORGELSPEL 
*GELOOFSBELIJDENIS (GESPROKEN; STAANDE) 
*ZINGEN: LIED 415:3 
*DANKZEGGING EN VOORBEDEN. 
*AANDACHT VOOR DE COLLECTEN 

 Bekercollecte : Diaconie (TEAR)  
 Gewone collecten :  1e Diaconie (TEAR) 2e Onderhoudsfonds 

*SLOTLIED: Lied 653:1,5 
*ZEGEN 
*ORGELSPEL 
  


