Liturgie en nieuws, zondag 1 mei 2016, 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
Edith de Rooij

Collecten:

1e: Kerk
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst met viering van de
Heilige Doop aan Martijn en Rick Hazenberg en aan Tijs
van de Vliert
- Voor de dienst: Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt en
gegeven, Lied 632
- Welkom
- Aanvangslied: Psalm 87: 1, 3, 4 (staande)
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria, waarna we gaan zitten
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Zingen: Wilt heden nu treden voor god, den Here, Gezang 414
(Liedboek 1973)
- Woord van geloof: Jesaja 48: 17 en 18
- Luister en kijk-lied: God kent jou, http://youtu.be/XTcCzYOHQ-g
- Inleiding op de bediening van de Heilige Doop en doopgebed
- Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b (staande)
- Vraag aan de gemeente (staande)
- Doopvragen aan Liset Hazenberg, Johan en Franciska van de
Vliert-Hazenberg
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 zonen,
van wie jullie respectievelijke de moeder en de vader zijn,
naar jullie vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen
in de waarheid van God en hun een voorbeeld van
christelijke levenswandel te geven?
- Zingen: De Here zegent jou (Op Toonhoogte, nr. 395)
1. De Here zegent jou
en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig 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.
- Kinderen mogen naar voren komen
- Bediening van de Heilige Doop aan Rick Hazenberg en Martijn
Hazenberg en aan Thijs Pieter Hendrik van de Vliert
- Zingen: Wat de toekomst brengen moge, Lied 913: 1
- Aanbieden van de doopkaarsen en de doopkaarten

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst
- De Bijbel open: Prediker 3: 9-15
- Zingen: 'Abba Vader' (Opwekking 136)
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’ uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.
- Verkondiging: Ontzag – voor altijd
- Zingen: Beveel gerust uw wegen, Lied 904:1, 3, 5
- De kinderen komen terug uit de nevendienst met een
vraagteken
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds

- Slotlied: Jeruzalem, mijn vaderstad, Lied 737: 1, 2, 5, 20, 21
- Zegen met gesproken amen
- Zingen: Wilhelmus, Lied 708: 1, 6
- Orgelspel

Nieuwsbrief
* Wie wil er vanmiddag mee rolstoelduwen bij "De Werelt"?
Graag opgeven in de hal.
* Vanavond is er welkomdienst met de WelcomeSingers. Het
thema is: Mag ik bij jou schuilen
* Woensdag is een herdenkingsbijeenkomst i.v.m. 4 mei in de
Maranathakerk, aanvang: 18.45 uur.
* Donderdag, 5 mei, is het Hemelvaartsdag, de gez. dienst in

deze kerk begint om 9.30 uur.

