Liturgie en nieuws, zondag 27 november 2016, Gereformeerde Kerk Lunteren
Eerste zondag van Advent
Morgendienst
Voorganger:
Organist:
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 5 o.l.v.
groep 6 t/m 8 o.l.v.

Avonddienst

Gezamenlijke jeugddienst

ds. W.J.W. Scheltens
Henk Hopman

Voorganger:
Organist:

ds. H.Z. Scheltens - Ritzema

Marjolein Agterberg
Alies Hendriksen

Collecten:

1e: Kerk
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst
- Orgelspel
- Voor de dienst: Lied 439
- Welkom en mededelingen
- Aanvangspsalm: Psalm 25: 2, 4
- Stil gebed, Votum en groet
- De eerste kaars van advent wordt aangestoken door: Joost en
Marjolijn Agterberg
‘Ik kom’, zegt Jezus, deel het licht,
één ster vertelt ons zijn bericht.”
- Zingen: Lied 444: 1
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Lied: Doxology (Sela), gezongen door Michelle Renner
Praise God from whom all blessings flow.
Praise Him, all creatures here below.
Praise Him above all heavenly host.
Praise Father, Son and Holy Ghost.
Hallelujah, hallelujah, bless the Holy Trinity.
Hallelujah, hallelujah, we lift our voices in unity.
Hallelujah, hallelujah, let us praise the mighty Three.
Hallelujah, hallelujah, we bow down and worship Thee.
- Inleiding op de doop
- Band: Kom tot de Vader
- Vraag aan de gemeente (staande)
- Doopvragen aan doopouders, Bas en Kati van Maanen, Bas en
Leontine Oosterloo:

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 dochters, van wie jullie vader en moeder
zijn, naar jullie vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen
in de waarheid van God en hen een voorbeeld van
christelijke levenswandel te geven?
- Bediening van de heilige Doop aan Kristel Rosalie van Maanen
en Evy-Rose Oosterloo
- Band en allen: Zegen mij, op de weg die ik moet gaan
(Opwekking 710) (staande)
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lied 442
Zegen, waarna: Lied 415: 3

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst voor het
Kerstproject 'Beloofd is Beloofd'
- De Bijbel open: Genesis 38: 20-30
- Zingen: Psalm 85: 3, 4
- Verkondiging: Omzien naar Tamar
- Zingen: Lied 442
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
- Afscheid aftredende ambtsdragers en pastorale medewerkers
en welkom aan de nieuwe.
- Bevestiging in het ambt van diaken: Gerda Vonk-Drost,
Marjolein Buisman-van Voorst en Marius van der Hoeven.
- Zingen: De kerk van alle tijden (melodie : Gezang 303,
Liedboek voor de kerken 1973) (staande)
De kerk van alle tijden
kent slechts één vaste grond:
't is Christus, die door lijden
zijn volk aan zich verbond.
Om haar als bruid te werven
kwam Hij ten hemel af.
't Was Hij, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Nieuwsbrief
- Vanavond is er gez. jeugddienst in deze kerk; thema: Friend.
Jongeren die mee willen helpen zijn om 15.30 uur welkom in de
kerk. Voorafgaand aan de dienst is ook een maaltijd.
- De collectebussen voor het kinderkerstfeest staan weer bij de
uitgang van de kerk. De opbrengst is na aftrek van de kosten
voor het kinderkerstfeest, voor Toon Tovenaars. Toon Tovenaars
is een onderdeel van het Toon Hermans Huis in Ede. Het is
bedoeld voor kinderen die in hun naaste omgeving te maken
krijgen met kanker.
- Maandagavond is er gemeenteavond; vanaf 19.45 staat de
koffie klaar!
- Voor het toerustingsprogramma is het nodig om deelname tijdig
door te geven via de gele folder.
- Komende dinsdag- en woensdagavond is er weer van 7-8
catechisatie.
- Donderdag 1 december is de eerste avond voor jongeren 18 +
die vragen over geloven willen delen. In de Kerkenraadskamer,
20.30 uur. Wie nog niet heeft aangemeld: even berichtje naar de
pastorie graag. Bedoeling is eens per maand samen te komen.
- De belijdeniscatechese start in overleg met de deelnemers
medio januari 2017. Ook hiervoor kun je je nog aanmelden in de
pastorie.

