Liturgie en nieuws, zondag 12 juni 2016, Gereformeerde Kerk (PKN)Lunteren

Morgendienst
Voorganger:
Organist:
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 5 o.l.v.
groep 6 t/m 8 o.l.v.

Avonddienst
ds. H.Z. Scheltens - Ritzema
Margret Spelt

Voorganger:
Organist:

ds. R.G. van der Zwan (Amersfoort)
Job André

Carolien Truin
Alies Hendriksen

Collecten:

1e: Kerk
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst met viering van de
Heilige Doop van Gerrit Brant Boon
- Voor de dienst: Lied 303
- Welkom en mededelingen
- Aanvangspsalm: Psalm 95: 1, 3
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Woord van genade: Johannes 14: 5 en 6
- Zingen: : Lied 412: 3
- Woord voor onderweg: Psalm 37: 1-6
- Zingen: Ik zag een kuikentje ( Liedje van Elly en Rikkert)
Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Tegen regen, tegen zonneschijn
Heer, zo wil ik bij U zijn
In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer
U bent mijn toevlucht
U bent mijn sterkte
U bent mijn schuilplaats
U o Heer
in de waarheid van God en hun een voorbeeld van

In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer
Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Zoals dat kuikentje
Klein en teer
Wil ik schuilen, o Heer
- Inleiding op de bediening van de Heilige Doop
- Vraag aan de doopouders Richard en Matthanja Boon- van der
Kuur
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 zoon, van wie jullie de vader en moeder
zijn, naar jullie vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen

christelijke levenswandel te geven?
- Vraag aan de gemeente
- Doopgebed
- Zingen: Lied 348: 1, 3
- Kinderen mogen naar voren komen
- Bediening van de Heilige Doop aan Gerrit Brant Boon
- Zingen: Lied 348: 8, 9 (staande)
- De doopkaars wordt aangeboden
- De doopkaart wordt gegeven
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst
- De Bijbel open: Numeri 13:1- 14:8
- Zingen: Psalm 106: 1, 18
- Verkondiging
- Zingen: 10.000 redenen tot dankbaarheid
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid. (Refrein)
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(Refrein 2x)
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam. (Refrein 2x)

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Collecten: 1e. Kerk, 2e. Onderhoudsfonds
- Slotlied: Psalm 150 (staande)
- Zegen
- Zingen: Lied 415: 3
- Orgelspel

Liturgie voor de avonddienst
- Welkom
- Intochtslied: Lied 283: 1, 3, 4, 5
- Stil gebed, Votum en Groet, Zingen: Lied 705: 1, 3
- Gebed
- Schriftlezing uit: Deuteronomium 10:12-19
- Zingen: Psalm 146: 3, 4, 5
- Schriftlezing uit: Lucas 7:11-17
- Zingen: Lied 650: 1, 2, 3, 4
- Verkondiging
- Zingen: Lied 973
- Geloofsbelijdenis (gesproken)
- Zingen: Lied 969
- Dankzegging en voorbeden
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lied 863: 1, 5, 6
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt

Nieuwsbrief
* Aan de deur is weer een collecte voor de jeugd

