Liturgie en nieuws, zondag 23 augustus 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren

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

Avonddienst
ds. H.Z. Scheltens - Ritzema
Sipke de Boer

Voorganger:
Organist:

ds. W.J.W. Scheltens
Job André

Liseon Noorlander

Collecten:

1e: Kerk
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst
- Voor de dienst: oefenen lied 390
- Welkom
- Aanvangslied: Psalm 65: 1 en 2
- Stil gebed, Votum en groet
- Zingen: Klein Gloria
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Zingen: Lied 995
- Woord voor onderweg: Efeziërs 6: 7-10
- Zingen: Opw. … Als een hert dat verlangt naar water
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
- Gebed om de Heilige Geest
- Zingen met de kinderen: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst
- De Bijbel open: 2 Koningen 4: 38-44
- De Bijbel open: Marcus 8: 1-21
- Zingen: Lied 390
- Verkondiging
- Zingen: Lied 836

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Psalm 68: 7 en 12
- Zegen waarna wij zingen: (Op Toonhoogte 395)
1. De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig en zijn en heel dicht bij je zijn
Hij zal zijn vrede aan je geven
2. De Here zegent u en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.

Liturgie voor de avonddienst
- Orgelspel
- Aanvangslied: Psalm 138: 1, 4 (staande)
- Stil gebed, Votum en groet
- Zingen: Psalm 138: 2, waarna we gaan zitten
- Gebed
- De Bijbel open: Jesaja 35
- Zingen: Lied 608: 1, 2, 3
- De Bijbel open: Marcus 7: 31-37
- Zingen: Lied 534

- Verkondiging: handen opleggen
- Zingen: Psalm 103: 1,5
- Dankgebed en voorbeden.
- Lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis (staande).
- Zingen: Gezang 259: 1, 2 (Liedboek 1973)
- Collecten: 1e Kerk, 2e: Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lied 248 (= Gezang 393) (staande).
- Zegen, waarna 3 x amen wordt gezongen.
- Orgelspel

Nieuwsbrief
* Vanmiddag worden wij voor de laatste keer dit seizoen weer
met een groep vrijwilligers bij "De Werelt". verwacht voor het
rolstoelduwen.Er zitten twee groepen op ons te wachten, wie
helpt ermee? Schrijf je naam op de lijst in de hal. We vertrekken
om 15.00u. Alvast bedankt!
* Collectebestemming Diaconie 30 augustus 2015: Exodus
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en
gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd
zijn uit de criminaliteit te stappen. Helpt u mee ?
* Volgende week ‘s avonds is er een welkomdienst in aansluiting
op de Oud Lunterse Dag met als thema ‘Het oude behouden’. De
WelcomeSingers zijn er ook.

