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Liturgie Avonddienst 
*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

*Aanvangslied: Psalm 25, 1 + 2 

*Stil gebed, Votum en groet 

*Gebed 

*Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal 

*Wij belijden ons geloof met de Apostolische Geloofsbelijdenis (staande) 

*Zingen: Lied 377, 1 + 2 + 3 + 4 

*Lopende viering van het Heilig Avondmaal met orgelspel 

*Tafelwoord: Johannes 6: 30-35 

*Zingen: Lied 377, 5 + 6 + 7 

*De Bijbel open: Handelingen 5, 33-42 

*Verkondiging: Geloof is training 

*Orgelspel 

*Zingen: Lied 835, 1 + 2 + 4 

*Dankgebed en voorbeden 

*Collecten zijn bestemd voor : 
1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds; Bekercollecte: Kerst-Inn; deurcollecte Jeugd 

*Slotlied: Lied 905, 1 + 3 

*Zegen 

*Orgelspel 

 

 

Mededelingen 
*De bloemen van a.s. zondag gaan met een hartelijke groet naar 

Dhr. W. Van de Top, Luntersekade 6/c. 

 

*De bekercollecte a.s. zondag is bestemd voor de Kerst Inn 

Deze wordt gehouden op woensdagmiddag  22 december in het Westhoffhuis. 

Wij willen dan warmte en gezelligheid bieden aan mensen die de kerstdagen 

alleen zullen doorbrengen. Om de drempel zo laag mogelijk houden willen we de 

bekercollecte voor dit doel bestemmen. Het is een initiatief van het Westhoffhuis 

en de gezamenlijke Kerken in Lunteren 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 14 november 2021 

Viering Heilig Avondmaal 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. C. Oosterveen 

Organist: Sipke de Boer 

 

Ouderling van dienst: Tineke de Vries / Harma Pasterkamp 

Diaken van dienst: Bram Munters 

Oppasdienst: Renske de Bruin en Paula Kampfraath 

Kinderkring: Willemijn Doornbos en Willeke Meppelder 

Beamerdienst: Diana 

Bloemendienst: G. Overduin 

 

Avonddienst aanvang: 19.00 uur  

Voorganger: ds. D.R. Juijn, Delden 

Organist : Job André 

 

Collecten: 

1e : Kerk 

2e : Onderhoudsfonds 

Bekercollecte : Kerst Inn 

Deurcollecte jeugd 
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Liturgie Ochtenddienst 
*Voor de dienst Sela - Aan Uw tafel (opname) 

Thema: God schenkt je warmte, geneest en omarmt je 
Zoals eens op weg naar Emmaüs 

loop Jij met ons mee 

de verkeerde richting uit, 

weg van Jeruzalem 

 

Jij stelt allereerst een vraag: 

“Waarover lopen jullie zo druk met elkaar te 
praten?” 

Wij mogen op verhaal 

komen en vertellen 

honderduit, 

over onze hoop en onze 

ontgoocheling. 

Jij luistert. 

 

Pas dan vertel Jij, 

met beelden uit de Schrift, 

jouw verhaal. 

De Schrift gaat open, 

nu toont hij zijn geheim. 

Ons hart wordt warm, 

Jij raakt onze diepste menselijke ervaring. 

  

Jij dwingt niet en laat ons vrij: 

Je doet alsof je verder wilt gaan. 

Blijf bij ons, 

Jij hebt in ons iets wakker gemaakt. 

Bij het breken van het brood 

- in wat Jij doet eerder dan in wat Je 

zegt – 

zien we wie Jij bent. 

  

‘Meteen’ keren we terug naar 
Jeruzalem 

om te vertellen wat ons ten diepste 

beroert.  -Peter Malfiet.- 

*Welkom en mededelingen 

We bereiden ons voor 

*We zingen staande: Zingende Gezegend, (melodie psalm 84) 
Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald in heg en steg 

geen rust, geen ruimte meer kon vinden, een toevluchtsoord in de woestijn 

voor wie met olie en met wijn pijnlijke wonden liet verbinden, 

dit huis, waarin men smarten deelt, weet hoe Gods liefde harten heelt. 

 

Dit huis, waarin een gastheer is wiens zachte juk geen last meer is, 

dit huis is tot ons heil gegeven: een herberg voor wie moe en mat 

terzijde van het smalle pad struikelt en langer niet wil leven – 

plaats tegen de neerslachtigheid, een pleister van barmhartigheid. 

 

Dit huis, met liefde opgebouwd, dit gastenhuis voor jong en oud, 

ligt langs de weg als een oase; hier kan men putten: nieuwe kracht, 

hier is beschutting voor de nacht, hier is het elke zondag Pasen! 

Gezegend al wie binnengaat en hier zijn lasten liggen laat.  

*Stil gebed, votum en groet, allen: Amen 

*Kyriëgebed 

*We kijken naar het beeld: “Ik ben er voor jou”  
*We zingen als glorialied : lied 647: 1, 2 en 3 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en 

overdacht 

*Gebed  
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De kinderen gaan naar de kinderkring , we zingen:  
Wij gaan voor even uit elkaar 

en delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God. 

Op Hem zijn wij gericht. 

*Schriftlezing: Lucas 24: 13-35 

*We zingen: Ga met ons mee, melodie: blijf mij nabij 
Ga met ons mee - op heel ons levenspad. 

Leg in ons hart het diep vertrouwen dat 

U met ons gaat – ook als wij U niet zien 

en dat ons hier en nu Uw toekomst dient. 

 

Ga met ons mee – ons hele leven lang. 

Als een bemoediging wanneer wij bang 

en heel onzeker onze wegen gaan, 

wil dan beschermend, helpend naast ons 

staan. 

*We kijken naar het schilderij: de Emmaüsgangers  

*Overdenking :God schenkt je warmte, geneest en 

omarmt je  

*We zingen: lied 377: 1 t/m 4 

De kinderen komen terug.  

*In memoriam Gerrit van der Gaast 

*We zingen: JdH 425: 5 

Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, 

Al wisselen ook dag en nacht; 

Ik ken de rots, waar op ik bouwe, 

Hij feilt niet, die uw heil verwacht. 

Eens, aan den avond van mijn leven, 

Breng ik, van zorg en strijden moe’, 
Voor elke dag, mij hier gegeven, 

U hoger, reiner loflied toe. 

Gaven en gebeden 

-Collecten zijn bestemd voor: 

1
e
 Kerk 2

e
 Onderhoudsfonds; Bekercollecte : Kerst-Inn ; deurcollecte Jeugd 

*Dankzegging en voorbeden, Stil gebed  

*Dienst van de Tafel  

-tafelgebed 

-we zingen lied 840: 1 

-vredesgroet 

-instellingswoorden  

-Onze Vader 

-nodiging 

-we zingen lied 840: 2 en 3 

-delen van brood en wijn 

-we horen: Abide with me, cello  

(opname) -vervolgens lied 426 op 

het orgel : “God schenkt je warmte, 

geneest en omarmt je” 

-dankgebed 

Heenzending en zegen, 

*We zingen als slotlied: lied 313: 1 en 4 

*Zegen, allen: Amen *Orgelspel  


