Liturgie en nieuws, zondag 1 november 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Morgendienst
Voorganger:
Organist:
Kindermoment:

Avonddienst
dr. Titus Woltinge (Amersfoort)
Ed Keijzer

Liturgie voor de morgendienst
- Orgelspel
- Lied voor begin van de dienst uit Sela/Opwekking
https://youtu.be/1a4ZTUxaj1g
- Welkom en mededelingen
- Aanvangslied: Psalm 84, anglicaans onberijmd
https://www.youtube.com/watch?v=rq4hnz3wv_g&feature=emb_logo
- Stil gebed, Votum en Groet
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Zingen: Lied 833: Voorspel, liedmelodie, tussenspel, liedmelodie,
naspel
neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk Uw zegel op mijn hart en leef in mij
- Woord van genade en hoop
- Zingen: Lied 713 vers 1, 2, 5
https://www.youtube.com/watch?v=GSsQIi3q5m0
- Kindermoment: Een opgenomen filmpje wordt door het beamer team
getoond
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest, uitmondend in: Come holy
spirit https://www.youtube.com/watch?v=zasyz-tJkOg
na 4 minuten dimmen (in een paar seconden) tot geluidloos
- Eerste Schriftlezing: 2 Petrus 3 vers 3-9
- Zingen: Lied 751 vers 1, 2, 3
vers 1 en 3 uitgesproken door voorganger, vers 2 luistervers
- Tweede Schriftlezing: Mattheus 25 vers 1-13

Voorganger:
Organist:

dhr. H. Brouwer (Rouveen)
Johan Hulshof

Collecten:

1e: Kerk, 2e : Onderhoudsfonds

- Zingen: lied 751: 4, 5
vers 4 luistervers, vers 5 uitgesproken door voorgangerVerkondiging
- Meditatief orgelspel
https://youtu.be/k47fQ2CNqQU
Heer, wijs me de weg, en maak me gereed die te
volgen....en geef vrede in mijn hart
- Dankzegging, voorbeden, stil gebed, na elke bede
spreekt de voorganger:
Lied 368 g: adem van God vernieuw ons bestaan
afgesloten met gezamenlijk gebeden “Onze Vader”
- Collecten (bij uitgang): 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lied 1000
https://www.youtube.com/watch?v=vd4pxtlMiDA
- Zegen
- Orgelspel

Liturgie voor de avonddienst
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
- AanvangsliedPsalm 105: 1 en 3 Looft God den Heer en laat ons blijde
- Stilgebed, Votum & Groet
- Als in leiding op ons gebed zingen we met ons hart: Lied 314: 1 en 2
Here Jezus om Uw woord
- Gebed
- Bijbel open: Psalm 46 en Romeinen 8: 31-39
- Zingen: Lied 898: 1, 2 en 4Een vaste burcht is onze God
- Verkondiging
- Meditatief orgelspel
- Geloofsbelijdenis
- Zingen: Lied 705: 1 Ere zij aan God de Vader
- Dankzegging en voorbeden
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: 263 3 Wees Gij mijn toevlucht
- Zegen
- Orgelspel

Nieuwsbrief
* De voorganger is a.s. zondag, i.v.m. ziekte van ds. Van
Wakeren, ds. Woltinge, Amersfoort
* Per direct kunnen berichten voor de beamer, Contact en
de Nieuwsbrief gestuurd worden aan:
redactiecontact@gklunteren.nl , voor de beamer voor
donderdag 18:00 uur
* Woensdag 28 oktober j.l. zijn The Followers (
catechisatie nieuwe stijl) van start gegaan.
Voor iedereen van 13 tot 21 jaar iedere woensdag van
19:00 tot 20:15 uur, begeleiders Betty Diender, Jaco van
Riessen en Sita Abma. Leuke gespreksonderwerpen,
veel eigen inbreng en ook activiteiten.
Kom eens kijken...je bent van harte welkom!
De gez. Kinderdankdag dienst is in de Maranatha kerk
Voorganger dhr. J. Kroon Aanvang 14:30 uur
De gez.Dankdag dienst is in de Geref. Kerk Voorganger

dhr. Bert Fluit, Vrouwenpolder. Aanvang 19:30 uur
Beide diensten zijn ook te beluisteren via
Kerkdienstgemist.nl

