Liturgie en nieuws, zondag 21 juli 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Morgendienst

Avonddienst

Voorganger:
ds. M. Tahitu (Lunteren)
Organist:
Betty Diender
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 8 o.l.v. Willeke Meppelder

Voorganger:
Organist:

Collecten:

Gezamenlijk in de Maranathakerk
ds. A. F. Troost
1e: Diaconie
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst
- Orgelspel
- Welkom
- Aanvangslied (staande) Psalm 25 : 1, 2, 7
- Stilgebed, Votum en Groet, Klein Gloria 195
- Gebed v. inkeer en Verootmoediging
- Zingen Lied 885 : 1, 2
- Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Bijbel
(zingen "Give me oil in my lamp"

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst
- Schriftlezing : Lukas 10 : 38 – 42
- Zingen Lied 313 : 1, 5
- Verkondiging : Thema: " Marta,Marta....."
- Zingen Lied 915 : 1, 2
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
- In Memoriam (staande)
- Zingen: Neem Heer, mijn beide handen
Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan de eeuw'ge stranden
de ruste vind.
Te zwaar valt m’ elke schrede,
als ‘k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat.

O, doe genaad’ ervaren
aan ‘t bevend hart,
en breng het tot bedaren
bij vreugd en smart.
Laat m’ aan uw voeten rusten,
mij, hulploos kind,
vertrouwen en berusten,
voor d’ uitkomst blind.
En blijft m' ook soms verborgen
uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden
de ruste vind.

- Dankgebed, Voorbeden en het Onze Vader

- Collecte: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied : Lied 416 : 1, 2, 3, 4
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt

Nieuwsbrief
* De Vluchtheuvel organiseert op dinsdag 23 juli in de
Mulderschuur een inloopochtend van 10-12 uur. Angeline van de
Kraats van de Sport Service Ede zal spreken over veiligheid in
huis en val preventie.

