Liturgie en nieuws, zondag 4 oktober 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren
Israël zondag
Morgendienst
Voorganger:
Organist:
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 5 o.l.v.
groep 6 t/m 8 o.l.v.

Avonddienst

Welkomdienst

ds. W.J.W. Scheltens
Margret Spelt

Voorganger:
Organist:

ds. H.Z. Scheltens-Ritzema
Job André

Martine van Beek
Alies Hendriksen

Collecten:

1e: Kerk
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst
- Voor de dienst: Door de wereld gaat een woord, Lied 802:1, 3,
4, 5, 6
- Woord van welkom
- Intochtslied: Psalm 147: 1,5,7 (staande)
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria (waarna allen gaan
zitten)
- Gebed van inkeer
- Zingen: Lied 868: 2, 5 = Gezang 434
- Woord van geloof en levensvernieuwing: Spreuken 6: 16-19
- Zingen Psalm 19: 6
- Gebed bij de opening van de bijbel
- Zingen: Shalom chaverim (Vrede, mijn vrienden, tot we elkaar
weer ontmoeten, vrede)
Shalom chaverim, shalom chaverim,
Shalom, shalom
L’hit-rah-oat, L’hit-rah-oat
Shalom, shalom
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst.
- De Bijbel open: Efeziërs 2: 4-22
- Zingen Psalm 119: 26, 28
- Verkondiging: Huisgenoten van God
- Zingen: Lied 737: 1, 2, 3, 4, 5 = Gezang 265
- Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug en komen naar
voren
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader

- Collecten met filmpje van zwo 1e: Kerk, 2e: Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lichtstad met uw paarlen poorten.(staande)
Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond’re stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar zijn
liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem
Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit. Refrein
Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem. Refrein
- Zegen, waarna wij zingen Gezang 456: 3 (staande)
- Orgelspel

Nieuwsbrief
* Vanavond is er welkomdienst met de WelcomeSingers en het
thema is: Vrede voor Jeruzalem.
* Collecte Vluchtelingenhulp. De collecte van afgelopen zondag
voor Vluchtelingenhulp heeft € 706.73 opgebracht inclusief de
stortingen op de rekening van de diaconie. Hartelijk dank voor uw
giften.
* Vandaag en volgende week zondag worden er na de
morgendienst weer enveloppen uitgedeeld waarin u een groet
kunt doen aan de onze broeders en zusters in Roemenië. Voor
uw financiële bijdrage wordt groentezaad gekocht voor de
families aldaar. Het restant wordt gebruikt voor diaconale steun
Doet u mee met het vriendschapsplan?
* Woensdag 4 oktober is er weer een Seniorenmiddag. Mevr.
Reinders-Krag houdt een lezing over “De invloed van sterke
vrouwen uit de (na)dagen van de slavernij. Aanvang 14.30 uur,
zaal open 14.00 uur. U bent van harte welkom.
* Open huis voor Israël producten. Kom kijken en proeven,
dinsdag bij Janny van Essen en zaterdag bij Anke van der Wal.
Meer informatie vindt u in de hal.

