Liturgie en nieuws, zondag 9 juli 2017, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Morgendienst
Voorganger:
Organist:
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 5
groep 6 t/m 8

Avonddienst
ds. H.Z. Scheltens-Ritzema
Henk Hopman

Voorganger:
Organist:

ds. W.J.W. Scheltens
Job André

Joyce van Leeuwen
Marjolijn v/d Haar

Collecten:

1e: Kerk
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst
- Voor de dienst: zingen: Lied 905: 1,3,4
- Welkom en mededelingen
- Aanvangslied: Psalm 146: 1,3 (staande)
- Stil gebed, Votum en groet
- Zingen: Ere zij de Vader en de Zoon, Lied 195 (waarna we
gaan zitten).
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Zingen: Als een hert dat verlangt naar water (Opw. 281)
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
- Woord voor onderweg Psalm 145: 1 - 12
- Zingen Psalm 145: 1, 2
- Gebed om de Heilige Geest
- Zingen: Uw woord is een lamp (Geroepen 139)
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw woord is een lamp,
uw woord is een licht.
Uw woord is een lamp voor mijn voet

Liturgie voor de avonddienst
- Orgelspel
- Intochtslied: Psalm 68: 9 (staande).
- Stil gebed, Votum en groet.
- Zingen: Psalm 68: 11 (waarna we gaan zitten).
- Gebed
- De Bijbel open: Psalm 68
- Zingen: Laat ons nu vrolijk zingen, Lied 146a: 1,3,4
- Preek: Opeens: een schouwspel
- Zingen: Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven, Lied 985
- Dankgebed en voorbeden
- Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b (staande)
- Collecten.
- Slotlied: Psalm 68: 12 (staande)
- Zegen, waarna we zingen: amen, amen, amen.
- Orgelspel
Nieuwsbrief
− Vanmiddag is er weer rolstoelduwen bij de Werelt. Wie helpt er
mee?
Om half drie is er koffie of thee en om drie uur vertrekken we.
Meld je aan op de lijst in de hal.
− Voor de 45 deelnemers aan de jongerenuitwisseling van 1-16
augustus hebben wij nogal wat levensmiddelen nodig. Om goed
voor onze gasten te kunnen zorgen, zouden wij het erg op prijs
stellen wanneer u ons daaraan zou willen helpen. Info: In de hal
van de kerk.
− U bent allen van harte welkom om op zaterdag 5 augustus,
19.00u, mee te doen met de Amerikaanse BBQ van de

en een licht op mijn pad.
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst
- De Bijbel open Jeremia 17: 5 - 18
- Zingen: Psalm 43: 1, 3
- De Bijbel open: Lucas 6: 36 - 42
- Zingen: Lied 961
- Verkondiging
- Zingen: Lied 834
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Collecten
- Slotlied: Heer wijs mij uw weg (Opwekking 687) (staande)
Heer, wijs mij Uw weg
En leid mij als een kind
Dat heel de levensweg
Slechts in U richting vindt
Als mij de moed ontbreekt
Om door te gaan
Troost mij dan liefdevol
En moedig mij weer aan
Heer, leer mij Uw weg
Die zuiver is en goed
Uw woord is onderweg
Als een lamp voor mijn voet
Als mij het zicht ontbreekt
Het donker is
Leidt mij dan op Uw weg
De weg die eeuwig is
Heer, leer mij Uw wil
Aanvaarden als een kind
Dat blindelings en stil
Uw vertrouwd vrede vindt
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan
Spreek door Uw woord en Geest
Mijn hart en leven aan
Heer, toon mij Uw plan
Maak door Uw Geest bekend

jeugduitwisseling. Locatie: Bisschopweg 37, Lunteren. (De datum
in contact is onjuist)
Amerikaanse BBQ betekent dat iedereen wat te eten meeneemt
van thuis om met de anderen te delen.

Hoe ik U dienen kan
En waarheen U mij zendt
Als ik de weg niet weet
De hoop opgeef
Toon mij dat Christus
Heel mijn weg gelopen heeft
Toon mij dat Christus
Heel mijn weg gelopen heeft
- Zegen, waarna we zingen De zegen van God onze Vader
De zegen van God, onze Vader
zij met ons waar wij ook gaan.
Hij zal ons behoeden, bewaren,
en legt over ons Zijn Naam.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Genade van Christus de Here,
Zijn waarheid zij ons tot licht,
om steeds meer Zijn liefde te leren,
te leven op Hem gericht.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden,
met kracht zal Hij naast ons staan,
door vrede en hoop ons verblijden,
zo zendt Hij ons in Zijn Naam.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, )
Hij zal er zijn en met ons gaan. ) 2x

