Liturgie en nieuws, zondag 14 oktober 2018, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Morgendienst
Voorganger:
Organist:
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 5 o.l.v.
groep 6 t/m 8 o.l.v.

Avonddienst
ds. W.J.W. Scheltens
Johan Hulshof

Voorganger:
Organist:

Marjolijn Agterberg
Marjolijn van de Haar

Collecten:

Gezamenlijke ZWO dienst in Molukse kerk
ds. J. Hansum, drs. I. Dekker
Sipke de Boer
1e: Kerk
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst
- Orgelspel
- Voor de dienst zingen Edith Geluk en Gerrie van Renselaar
samen met de gemeente onder pianobegeleiding van Betty
Diender: Breng ons samen, (Opwekking 797)
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
- Woord van welkom.
- Intochtslied: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 (staande).
- Stil gebed, Votum en Groet.
- Zingen: Klein Gloria, Lied 195 (waarna allen gaan zitten).
- Gebed van inkeer
- Woord van geloof en levensvernieuwing: Romeinen 10: 9-11
- Zingen: Lied 835

- Gebed bij de opening van de bijbel
- Zingen: Lees je Bijbel, bid elke dag.
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.
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst.
- De Bijbel open: Marcus 10: 32-45
- Zingen: Lied 968: 2, 4, 5
- Verkondiging: Binnengaan in het Koninkrijk van God
- Zingen: Heer, uw licht en uw liefde (Opwekking 334) met Edith
Geluk en Gerrie van Renselaar
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek Heer, uw woord dat het licht overwint.
Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door uw bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij. (refrein)
Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij. (refrein)
- Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds

- Slotlied: Lied 273 (staande)
- Zegen, waarna wij zingen Lied 415: 3 (staande)
- Orgelspel

Nieuwsbrief
* Aan de deur is een collecte voor de jeugd.
*De diaconie heeft besloten € 1.000 euro over te maken voor de
slachtoffers van de ramp op Sulawesi. Op 18 november zal
hiervoor worden gecollecteerd in de kerk.
* Na de herfstvakantie begint de catechese; op dinsdag: 17+ om
20 uur; en op woensdag: 12-16 jarigen om 19 uur.

