Liturgie en nieuws, zondag 27 juli 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren

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

Avonddienst
ds. F.D. Meijnhardt (Leersum)
Sipke de Boer

Voorganger:
Organist:

ds. D.C. Coppoolse (Driebergen-Rijssenburg)
André Jonkman

Corisande Schaap
Nicolette Schut

Collecten:

1e: Kerk
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst
- Lied voor aanvang van de dienst: (mel. Gezang 415)
(Variatie op een lied van Jan van Opbergen)
Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
die ons weer leven doet.
God van de mens, God van ons allen,
die naar zijn beeld ons heeft gemaakt:
donker en blank, manlijk en vrouwelijk,
ieder op eigen wijs geaard,
Hij heet je welkom, jij mag er zijn,
wij, samen voor de Heer
hier zingend tot zijn eer!
Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt,
Gij die de hele mensheid draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat wordt gevraagd.
Maak ons bereid om voor elkaars
menswaardige bestaan
volhardend in te staan.
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest

- Welkom
- Intochtslied: Psalm 138: 1 en 4
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria
- Gebed van verootmoediging
- Zingen: op melodie van Gezang 463:
Gij God en Vader van de mens
vergeef ons onze schuld
en plant in ons een geest van licht,
een hart op hoge dienst gericht,
de ander toegewijd.
- Woord van vergeving
- Zingen: (zelfde melodie)
Doe ons ook in uw ruimte staan,
geopend en verstild.
Neem van ons af de razernij,
de dwaze drift en maak ons vrij
voor wat Gij van ons wilt.
- Tora-lezing: Lev. 19: 11 t/m 18
- Zingen: (zelfde melodie)
Naar U o God verlangen wij,
doorwaai ons met uw Geest
en zo door wind en vuur gekust
komt ons verwarde hart tot rust,
tot vrede allermeest.
3. Een waterval van licht,

- 1e Evangelielezing: Lukas 15: 11 -32
- Zingen: Gezang 48: 1
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst
- 2e Evangelielezing: Matteüs 23: 8 en 9
- Zingen: Gezang 48: 9
- Verkondiging: ‘Onze Vader…’
- Zingen: 'Zoals een moeder zorgt' vs. 1, 2 en 3
(Nieuwe Liedboek: Gezang 811, t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)

van vreugde en gerede hoop,
van inzicht en vertrouwen:
zo overkomt Gij mensen, ik besta
uw woord en ga.
Nog weet ik niets van U,
ooit zal ik U aanschouwen.
- De kinderen komen terug van de kindernevendienst
- Gebeden - stil gebed - Onze Vader
- Collecten 1e: Kerk 2e: Onderhoudsfonds
- Slotlied: Gezang 480: 1, 4 en 5
- Zegen, waarna de gemeente 3x ‘amen’ zingt.

Liturgie voor de avonddienst

2. Hij neemt ons bij de hand,
dat woord, geduldig voert het ons
uit angstland weg naar vrijheid.
Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog,
zo heet en droog laat mij niet moeten gaan
als Gij niet zelf nabij zijt.

- Welkom
- Intochtslied: Psalm 97: 1 en 3
- Stil gebed, Votum en Groet
- Zingen: Psalm 97: 6
- Gebed
- Schriftlezing uit: Romeinen 8 : 18-25
- Zingen: Gezang 294: 1, 4, 5 en 6
- Schriftlezing uit: Matteüs 13: 24-30 en 36-43
- Zingen: Gezang 64
- Verkondiging
- Zingen: Gezang 254
- Geloofsbelijdenis (gesproken)
- Zingen: Gezang 476: 4 en 5
- Dankzegging en voorbeden
- Collecten 1e: Kerk 2e: Onderhoudsfonds
- Slotlied: Gezang 483
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt

