Liturgie en nieuws, zondag 10 juli 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
ds. H.Z. Scheltens-Ritzema
Margret Spelt

Voorganger:
Organist:

Carolien Truin
Willeke Meppelder

Collecten:

Liturgie voor de morgendienst
- Voor de dienst: Lied 303
- Welkom en mededelingen
- Aanvangspsalm: Psalm 122: 1a dames/meisjes, 1b allen, 2a
mannen/jongens, 2b allen,3 allen
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Zingen: Als een hert dat verlangt naar water (Opw. 281)
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.
- Woord voor onderweg: Micha 7: 18-20, Micha 6: 8
- Gebed om de Heilige Geest.
- Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan, zingen
we met hen: De Here zegent jou (Op Toonhoogte, nr. 395)
De Here zegent jou
en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.

Welkomdienst mmv WelcomeSingers
ds. W.J.W. Scheltens
Job André
1e: Kerk
2e: Onderhoudsfonds

Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.
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.
- De Bijbel open: Efeziërs 6: 14-18
- Zingen: Lied 675: 1
- De Bijbel open: Filippenzen 1:12-26
- Zingen: Lied 314
- Verkondiging
- Zingen: Psalm 68: 7, 12
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Collecten: 1e. Kerk, 2e. Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lied 416 (staande)
- Zegen
- Zingen: Lied 418: 1, 4
- Orgelspel

Nieuwsbrief
* Er is weer een deurcollecte voor de jeugd.
* Vanavond is de laatste welkomdienst van dit seizoen. Thema:
Onverwachte ontmoetingen. Muzikale medewerking van de
WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt. U bent hartelijk welkom!
* Zondag 17 juli zijn er 20 rolstoelduwers nodig voor “De Werelt”.
Wie helpt er mee? Opgeven kan op de lijst in de hal of bij Janny
van Essen. Alvast bedankt!
* Het hele jaar door kunnen Lunterse senioren op
dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur terecht in de Muldersschuur.
Dinsdag 12 juli laat Geeske Telgen u de parafernalia zien die
horen bij de functie van een trouwambtenaar en zij vertelt iets
over het ambt zelf.
-

