Liturgie en nieuws, zondag 1 november 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

Welkomdienst

ds. W.J.W. Scheltens
Margret Spelt

Voorganger:
Organist:

ds. W.J.W. Scheltens
Sipke de Boer

Martine van Beek
Liseon Noorlander

Collecten:

1e: Kerk
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst
Orgelspel
Voor de dienst: Lied 218
Woord van welkom
Intochtslied: Psalm 27: 1, 7 (staande).
Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria (waarna allen gaan
zitten)
Gebed van inkeer
Zingen: Lied 863: 1, 4, 5, 6 = Gezang 408
Woord van geloof en levensvernieuwing: Hebreeën 4: 14-16
Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de
hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we
vasthouden aan het geloof dat we belijden.
Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze
zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk
opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet
vervallen is tot zonde.
Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de
Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben
barmhartigheid en genade vinden.
Zingen: Gezang 455: 1, 3
Gebed bij de opening van de bijbel
Zingen: Lied 923, ‘Wil je wel geloven dat het groeien gaat’
Kinderen gaan naar de kindernevendienst.
De Bijbel open: Efeziërs 3: 1-21
Zingen: Psalm 119: 5, 7

Verkondiging: de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus
Zingen: Lied 412: 1, 4, 5 = Gezang 399
Vanuit de nevendienst komen de kinderen terug en komen
naar voren
Dankgebed, voorbede en Onze Vader
Collecten, 1e: Kerk, 2e: Onderhoudsfonds
Slotlied: Gezang 425 (staande)
Zegen, waarna wij zingen Lied 415: 3 = Gezang 456
(staande)
Orgelspel

Nieuwsbrief
* Vanavond is er welkomdienst met de WelcomeSingers en het
thema is: ‘Elkaar echt ontmoeten is een kunst’
* De kindercatechese over viering Heilig Avondmaal is op a.s.
maandagmiddag in de zaal van de kerk van 16.00 uur tot 16.45
uur.
* De belijdeniscatechese is in de pastorie op a.s. maandagavond
om 19.45 uur.
* De catechese voor jongeren is in de zaal van de kerk op
dinsdagavond om 18.30 uur - 19.15 uur voor de 12-14 jarigen en
om 19.15 uur - 20.00 uur voor 15 plus.
* Woensdag is Dankdag voor gewas en arbeid. Kinderdienst
(gez.) om half drie in de Maranathakerk en ‘s avonds is de
gezamenlijke dienst in deze kerk, aanvang: 19.30 uur.

