Liturgie en nieuws, zondag 11 januari 2015, 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. W.J.W. Scheltens
Sipke de Boer

Voorganger:
Organist:

ds. R.G. van der Zwan (Amersfoort)
Sipke de Boer

Corisande Schaap
Liseon Noorlander

Collecten:

1e: Kerk
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst
- Voor de dienst: ‘De vreugde voert ons naar dit huis (Liedboek
Zingen en bidden in huis en kerk, lied 280)
1.De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
2.Dit huis van hout en steen,
dat lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.
3.Dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
4.Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel opengaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?
5.Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6.Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.
7.Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.
- Welkom
- Aanvangslied: Psalm 87: 1, 3, 4 (staande)
- Stil gebed, Votum en groet, klein Gloria
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Zingen: Jezus is de goede herder.
Jezus is de goede herder,
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
brengt je veilig naar de stal.
Als je ’s avonds niet kunt slapen,
als je bang in ’t donker bent.
Denk dan eens aan al die schaapjes
die de Heer bij name kent.
Jezus is de goede herder.
Jezus, Hij is overal.

Jezus is de goede herder,
brengt je veilig naar de stal.
En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder.
Hij vergeet zijn schaapjes niet.
Jezus is de goede herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
brengt je veilig naar de stal.
- Woord van geloof: Jesaja 49: 14-16
- Zingen: Weet je dat de Vader je kent? (van Elly en Rickert)
Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.
- Inleiding op de bediening van de Heilige Doop en doopgebed

de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen(3x).
- Vraag aan de gemeente (staande)
- Doopvragen aan Michel en Irma van Driesten
Désiré en Henri Veldhuizen
1. Geloven jullie, dat de waarheid van God,
die ons gegeven is in de Bijbel,
in de Apostolische Geloofsbelijdenis beleden wordt
en in de kerk de bron van verkondiging is,
ons volle vertrouwen verdient
en ons brengt bij de God van ons leven?
2. Belijden jullie, dat onze kinderen,
hoewel ze delen in het onvolkomene van de wereld,
opgenomen zijn in het heil van Christus
en daarom gedoopt worden?
3. Beloven jullie deze dochters,
van wie jullie respectievelijk vader en moeder zijn,
naar jullie vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen
in de waarheid van God en haar een voorbeeld van
christelijke levenswandel te geven?

- Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (staande)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van den Heiligen Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle.
Ten derde dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heiligen Geest.
Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk,

- Kinderen mogen naar voren komen
- Bediening van de Heilige Doop aan Mila Saar van Driesten.
en Fleur Lisanne Veldhuizen
- Zingen: Laat de kind’ren tot Mij komen
(Uit: Alles wordt Nieuw, I. 20).
Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind’ren open.
Laat ze allen groot en klein
Bij Mij binnenlopen.

- Aanbieden van de doopkaars en de doopkaart
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst
- De Bijbel open: 2 Kronieken 30: 1-22
- Zingen: Psalm 84: 3, 4
- Verkondiging: Geef Mij de hand
- Zingen: Psalm 139: 3, 7, 8
- De kinderen komen terug uit de nevendienst
- In memoriam (staande)
- Zingen: Psalm 73: 9
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
- Collecten. 1e: Kerk 2e: Onderhoudsfonds
- Slotlied: Samen in de naam van Jezus (Ev. liedboek, 218)
(staande)
1. Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.
2. 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.
3. 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!

- Zegen
- Zingen: Gezang 456: 3
- Orgelspel

Liturgie voor de avonddienst
- Welkom
- Intochtslied: Gezang 1: 1, 2, 3
- Stil gebed, Votum en Groet, Zingen: Gezang 1: 4
- Gebed
- Schriftlezing uit: Johannes 1:1-17 en 1 Johannes 3:1
- Zingen: Gezang 150
- Schriftlezing uit: 2 Korintiërs 4:6
- Zingen: Gezang 142: 1, 4, 5
- Schriftlezing uit: Efeziërs 5:7-15
- Zingen: Gezang 462: 1, 2
- Verkondiging
- Zingen: Gezang 160: 1, 2
- Geloofsbelijdenis (gesproken)
- Zingen: Gezang 434: 1, 2, 5
- Dankzegging en voorbeden
- Collecten. 1e: Kerk 2e: Onderhoudsfonds
- Slotlied: Gezang 169: 1, 5, 6
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt

Nieuwsbrief
* Er is een deurcollecte voor de jeugd
* Maandag vergadert de kerkenraad.
* Dinsdag is de avond van catechese: 18.30 uur en 19.15 uur.
* Van 18 tot en met 25 januari organiseert de EA/EZA (Evangelische
Alliantie) en de Raad van Kerken de Nationale Week van Gebed met
als thema: “Dorst”. Dit thema is gebaseerd op het verhaal van de
Samaritaanse vrouw uit Johannes 4:7. Ook in Lunteren worden een
aantal gebedssamenkomsten gehouden van de gez. kerken
vanaf maandagavond 19 januari as. tot en met zaterdagavond 24
januari as. in een van de ruimten in onze kerk. Van 19.00 uur tot 20.00
uur.
* Diaconiecollecte 18 januari 2015 -Meet-Inn Ede. Inloopcentrum MeetInn is een gezellige ontmoetingsplek in het centrum van Ede. Een
gezellig huis om anderen te ontmoeten, je verhaal te doen, of gewoon
lekker te ontspannen. In Meet-Inn worden diverse diensten aangeboden
en activiteiten georganiseerd door maatschappelijke en pastorale
begeleiding, met als doel om mensen die aandacht en zorg nodig
hebben, te stimuleren om (weer) mee te doen in de maatschappij.

