Liturgie en nieuws, zondag 13 september 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren
Startzondag

Morgendienst
Voorganger:
Organist:
Kindermoment:

Avonddienst
ds. W.J.W. Scheltens
Ed Keijzer

Liturgie voor de morgendienst
- Inleidend orgelspel door Feike Asma in de Oude Kerk te
Amsterdam met een improvisatie op Psalm 68.
https://www.youtube.com/watch?v=cMjCJWiz-JQ
- Woord van welkom en mededelingen
- Beginwoord en groet
- Openingslied: Psalm 68: 7, 12 - samenzang vanuit de St.
Catharijnekerk te Brielle
https://www.youtube.com/watch?v=X2ZPeGZ3wdQ
- Woord van geloof: Johannes 3: 16, 17
Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft
gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld
gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld
door Hem te redden
- Zingen: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere, Lied 868:
1, 2, 3 vanuit de Bovenkerk te Kampen
https://www.youtube.com/watch?v=a90P2H9DSdg
- Gebed om de Heilige Geest
- Vrucht van de Geest: Galaten 5: 22, 23
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld,
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing
- Verhaal vanuit de kindernevendienst
- Wensen voor de kerk en bouwstenen voor het komende
seizoen
- Lied “Ik wens je liefde blijdschap vrede” van Elly en Rikkert

Voorganger:
Organist:

ds. D. de Jong (Voorthuizen)
Sipke de Boer

Collecten:

1e: Diaconie , 2e : Onderhoudsfonds
Deurcollecte voor de jeugd

https://www.youtube.com/watch?v=GRN5AYXOByQ
- Zingen: Ere zij aan God de Vader, Lied 705: 1, 2, 4 door het
Vocaal Ensemble Magnificat in de Lolaankerk in Apeldoorn
https://www.youtube.com/watch?time
_continue=2&v=VP0wTACQW2g&feature=emb_logo
- Tekstlezing: Psalm 147: 1-5
Halleluja!
Hoe goed is het te zingen voor onze God, hoe heerlijk Hem onze
lof te brengen.
De bouwer van Jeruzalem, dat is de HEER, en hij brengt de
ballingen van Israël bijeen.
Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.
Hij bepaalt het getal van de sterren, Hij roep ze alle bij hun
naam.
Groot is onze Heer en oppermachtig, zijn inzicht is niet te
meten.
- Samenzang: Wij loven U, o God,belijden U als Heer, Lied 412:
1, 3 vanuit de Grote Kerk in Breda
https://www.youtube.com/watch?time
_continue=4&v=D1At2jY7UhU&feature=emb_logo
- Verkondiging
- WelcomeSingers zingen: Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus, h
effen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen

en doe tons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is de Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
- Dankgebed en Onze Vader
- Mededelingen
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Psalm 150, samenzang tijdens de Nederland Zingt
avond in de Bonifaciuskerk in
Leeuwarden. https://www.youtube.com/watch?v=TkhJ40TJJiY
- Zegen
- Uitleidende muziek: Variaties op “Ere zij aan God de Vader”
door Leo Ravensbergen op het orgel van de Maartenskerk te
Tiel.
https://www.youtube.com/watch?v=i3jpYBGa4yQ

Liturgie voor de avonddienst
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
- Zingen: Psalm 84: 2, 4, 5 Het heil dat uw altaar omgeeft
- Stil gebed, Votum en Groet
- Gebed
- Dienst van het Woord
- De Bijbel open
- Schriftlezing: Psalm 73 Een psalm van Asaf. Ja, God is goed
voor Israël
- Zingen: Psalm 73: 9, 10 Nu blijf ik bij U voor altijd
- Verkondiging
- Meditatief orgelspel
- Geloofsbelijdenis (staande)
- Lezen Geloofsbelijdenis
- Zingen: Lied 103c: 1, 2, 3 Loof de koning, heel mijn wezen
- Dankzegging en voorbeden
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds
- Zingen: Lied 864: 1, 2 Laat ons de Heer lofzingen

Nieuwsbrief
* Met ingang van september zijn er naast de morgendiensten ook
weer avonddiensten, aanvang: 19.00uur.
*Wie financieel in de knel komt door de coronacrisis kan zich
wenden tot de diakenen.
* Nu velen via Kerkdienst gemist de diensten meebeleven kunt u
met de collecte meedoen via een bankoverschrijving of via de
Givt-collecteapp. U kunt ook uw gave overmaken naar
NL54RABO 0337 5123 29 (Kerk) en NL30RABO 0337 5573 81
(Diaconie). De banknummers staan ook in Contact. Bij voorbaat
hartelijk dank.
* U heeft in juli een brief ontvangen voor een extra financiële
bijdrage voor onze kerk en diaconie. Dit vanwege de gederfde
collecte-opbrengsten in corona-tijd en de aanschaf van de
beeldverbinding. Nog niet iedereen heeft bijgedragen. Wellicht is
de brief bij u vanwege de vakantieperiode even blijven liggen.
Graag alsnog uw bijdrage op bankrekeningnummer
rekeningnummer NL54 RABO 0337 5123 29 van onze Kerk,
onder vermelding van ‘we zien om naar elkaar’. Bram Munters en
Ton van Vuren.
* Gezocht: gemeentelid met iMac, Sinds corona maken we in
onze erediensten veel gebruik van YouTube-filmpjes van
opnames van bv. Nederland Zingt. Door ons beamerteam
worden deze filmpjes gedownload van internet en in de liturgie
‘geplakt’. Het van internet downloaden van de filmpjes is
vanwege beveiligingsmaatregelen niet mogelijk via Windowscomputers. Daarom downloaden we op een Apple iMac. Ons
beamerteam is op zoek naar een gemeentelid met een iMac die
2-wekelijks filmpjes wil downloaden en in de drive zet. Dat duurt
hooguit 10 minuten. De leden van ons beamerteam kunnen de
opnamen dan uit de drive halen en gebruiken voor de liturgie.
Kun je ons beamerteam uit de brand helpen? Meld je dan bij Aart
Davelaar: a.davelaar@vidalife.nl’

