Liturgie en nieuws, zondag 3 september 2017, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Morgendienst
Voorganger:
Organist:
Kindernevendienst:
Collecten:

Avonddienst
Ds. A. Haaima, Ermelo
Job André
Groep 1: Willemijn Doornbos
Groep 2: Willeke Meppelder
1.Kerk; 2. Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst
- Zingen voor de dienst: Lied 314: 1 en 3
- Welkom
- Zingen: Psalm 84: 1 en 2
- Stil gebed, Votum en groet
- Zingen: Klein Gloria
- Gebed om ontferming
- Zingen: Lied 885: 1 en 2
- Gebed om de Heilige Geest
- Schriftlezing: Psalm 32: 1 - 5
- Zingen: Psalm 32: 1
- De kinderen mogen naar de nevendienst
- Schriftlezing: Lucas 18: 9 - 14
- Zingen: Lied 991: 1, 2, 5, 7 en 8
- Preek
- Zingen: Lied 221: 2 en 3
- Gebed
- Collecte
- Zingen: Lied 146 a: 2 en 7
- Zegen, waarna de gemeente zingt ‘amen, amen, amen’.

Voorganger:
Organist:

H. Brouwer, Rouveen
Sipke de Boer

Liturgie voor de avonddienst
- Welkom
- Intochtslied: Psalm 62: 1
- Stil gebed, Votum en Groet,
- Zingen:
Psalm 62: 5
- Gebed
- Schriftlezing uit: Psalm 11
- Zingen:
Gezang 50: 1 en 5 (LvK)
- Verkondiging
- Zingen: Lied “Waart je woont op deze wereld” (♫ : Welk een
vriend is onze Jezus)
Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton
elke dag is er nieuw leven, elke dag een nieuwe zon.
Elke dag een nieuwe kans ook om opnieuw op weg te gaan
en te zoeken naar het wonder, van de Heer in ons bestaan.
Waar je woont op deze wereld tussen bloemen of beton,
tussen haat of tussen liefde, elke dag is er een zon.
Elke dag een nieuwe kans ook, ’t woord van Christus te verstaan.
Door de ogen van de ander, kijkt de Heer ons steeds weer aan.
Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton,
tussen twijfel, tussen hope, elke dag is er een zon.
Elke dag een nieuwe kans ook, samen weer op weg te gaan.
Samen werken in Zijn liefde, samen werken in Zijn naam.
-

Geloofsbelijdenis (gesproken)
Zingen: Gezang 253 op de melodie♫ van Gezang 380 (LvK)
Dankzegging en voorbeden
Collecten

- Slotlied:Gezang 393
- Zegen, waarna de gemeente zingt ‘amen, amen, amen’.
Nieuwsbrief
− Opening nieuw seizoen Koffie Tijd en Meer met als thema Geloof
en een Hoop Liefde. Een gevarieerd programma met speciale
medewerking van ds. Ria Scheltens. Datum: zaterdagmiddag 16
september van 13.30 tot 16.30 uur. Voor alle dames van 18 tot 88
jaar. Neem gerust iemand mee.
Bijdrage: € 5,- (= vrijwillig). Je kunt je aanmelden via het
aanmeldformulier in de hal of via koffietijdenmeer@gmail.com
− Voor de startzondag op 17 september zijn er al ‘bouwstenen’ te
verkrijgen.
− De jaarlijkse brievenactie naar onze zustergemeente in
Roemenië, die vergezeld gaat met het geven van een pakje
groentenzaad voor ieder gezin, begint zondag 10 september in
de ontvangsthal van de kerk. U kunt de enveloppen kopen en
inleveren op alle zondagen tot en met 1 oktober.
− Gevraagd door de Roemenië Commissie: enthousiaste mensen
die appels willen gaan plukken in de Betuwe. Bent u beschikbaar
in week 39 (25 t/m 30 sept) of week 40 (02 t/m 07 okt.) meld u
dan aan bij Ina van de Vendel (mvendel@wxs.nl).

