Liturgie en nieuws, zondag 17 juni 2018, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Morgendienst
Voorganger:
Organist:
Kindernevendienst:
Collecten:

Avonddienst
ds. H.Z. Scheltens-Ritzema
Job André
Groep 1: Martine van Beek
Groep 2: Wieteke Keijzer
1.Diaconie; 2. Onderhoudsfonds

Liturgie voor de overstapdienst
- Voor de dienst: zingen: Dank U voor deze nieuwe morgen (‘Geroepen’
163)
- Welkom
- Aanvangslied: Psalm 87: 1,2,3,4 (staande)
- Stil gebed, beginwoord en groet
- Zingen: Ere zij de Vader en de Zoon, Lied 195 (waarna we gaan
zitten).
- Gebed door Rens Geluk en Rick Mulder
- Woord van vertrouwen: Psalm 18: 1-3, 28-31, 50-51
- We luisteren/zingen mee: Hoop in mij (Reyer)
- Woord voor onderweg: Johannes 10: 14 en 15, Johannes 15: 9 – 12
- Zingen: Heer ik kom tot U (Opwekking 488)
Heer ik kom tot U,
neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want, Heer ik heb ontdekt,
dat, als ik aan Uw voeten ben
trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde.
Refrein:
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde
Heer, kom dichterbij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer leer mij Uw wil

Voorganger:
Organist:

ds. W.J.W. Scheltens
Henk Hopman

zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van Uw liefde. Refrein.
- Op de marimba: Inge van de Haar
- Gebed om de Heilige Geest
- Op de marimba: Danique Noorlander
- De Bijbel open: Psalm 139: 1-6, 23-25 door Peter en Astrid Bouma
- Zingen: Weet je dat de Vader je kent (Op Toonhoogte 457)
Weet je, dat de vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.
Weet je, dat de vader je kent.
Weet je, dat je van waarde bent.
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.
- Kinderen groep 1 t/m 7 gaan even naar de nevendienst
- Meditatie: Een parel in Gods hand
- Kinderen komen terug van de nevendienst
Kinderen groep 8 , ouders, leiding op podium ; zij doen het lied, dat
zingen en uitbeelden een keer voor.
Dan zingen we allen: In de circustent.
- Overstap.
Danique legt uit waarom de kinderen groep 8 straks over een koord
stappen.
persoonlijke overstap waarna ieder kind gezegend wordt.
Overstappers met hun ouders op podium.
- Zingen: De Here zegent jou (Op Toonhoogte, nr. 395, staande)
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.
- Dankgebed, gebedsintenties door ouders, voorbeden, Onze Vader
door ds. Ria en Ariën Noorlander
- Collecten. Tijdens het collecteren luisteren we naar ‘Mooi’ van Marco
Borsato
- Slotlied: Zegenlied, met Edith Geluk en allen (staande)
De zegen van God, onze Vader
zij met ons waar wij ook gaan.
Hij zal ons behoeden, bewaren,
en legt over ons Zijn Naam.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Genade van Christus de Here,
Zijn waarheid zij ons tot licht,
om steeds meer Zijn liefde te leren,
te leven op Hem gericht.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden,
met kracht zal Hij naast ons staan,
door vrede en hoop ons verblijden,
zo zendt Hij ons in Zijn Naam.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.
- Zegen
- Zingen: Zegen ons, Algoede , Lied 415: 1 en 3

Liturgie voor de avonddienst
- Orgelspel.
- Aanvangslied: Psalm 25: 2,6.
- Stil gebed, Votum en groet.
- Zingen: Psalm 25: 7.
- Gebed.
- De Bijbel open: Romeinen 8: 18-25.
- Zingen: Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods, Lied 680.
- Verkondiging: De Geest als voorschot.
- Zingen: Lied 672: 2,3,6.
- Dankgebed en voorbeden.
- Wij belijden ons geloof zingend: Lied 340b (staande).
- Collecten.
- Slotlied: Psalm 105: 15.
- Zegen, waarna 3 x amen wordt gezongen.
- Orgelspel.

Nieuwsbrief
-

-

De diaconiecollecte van deze zondag is bestemd voor het
Vakantiebureau die vakanties "met aandacht" organiseert voor ouderen,
eenzamen of mensen die zorg nodig hebben.
Opella start met hospicezorg in de Honskamp, vermoedelijk begin
september. Voor deze hospicezorg zijn, naast de professionele
ziekenzorg, ook vrijwilligers nodig: al 21 mensen willen meedoen. Voor
het sluitend maken van een rooster zijn er nog enkele vrijwilligers nodig
zijn. Hierbij een dringende oproep om u aan te melden!
Volgende week zondagavond is de laatste welkomdienst van dit seizoen
met als thema ‘Ga met God en Hij zal met u zijn’. De WelcomeSingers
zijn er ook.

