Liturgie en nieuws, zondag 19 augustus 2018, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

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

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

Voorganger:
Organist:

ds. G.J.M. Baalbergen (Voorthuizen)
Johan Hulshof

Marjolijn Agterberg

Collecten:

1e: Kerk
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst
- Orgelspel
- Voor de dienst zingen: Als g’ in nood gezeten (JdH: 7)

- De Bijbel open: Daniël 1
- Zingen: Psalm 79: 5
- De Bijbel open: Matteüs 28: 16 t/m 20
- Zingen : “Ik zal er zijn” van Sela (mag via YouTube)

Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.
Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

God blijft voor u zorgen, goed is de Heer,
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper, is de nood toch niet.
Wat ons ontviele, Redder in nood.
red slechts onze ziele, uit zond' en dood.
- Welkom en mededelingen
- Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 2
- Stil gebed, Votum en groet
- Zingen: Lied 195
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Woord voor onderweg: Matteüs 22: 36 t/m 40
- Zingen: Lied 967: 1, 2, 3, 4 en 7
- Gebed om de Heilige Geest
- Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan zingen
we met hen: ‘k Stel mijn vertrouwen, Geroepen 187

Een boog in de wolken als een teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U aller eer.
Niets kan mijn ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

- Verkondiging vanuit Daniël 1: 6-8a, 17
- Zingen: Psalm 117, 117 D , 117 A : 1 en 2, 117 D
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
- In Memoriam (staande)
- Zingen: ‘Neem, Heer, mijn beide handen’ ELB 235: 1 en 3
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk het Onze
Vader.
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Psalm 68: 10 in de Oude Berijming
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.
- Zegen
- Zingen als antwoord: Lied 415 : 1, 2 en 3
- Orgelspel

Liturgie voor de avonddienst
- Welkom
- Zingen: Psalm 99: 1, 6 en 8 (staande)
- Stil Gebed
- Begroeting
- Inleiding op de dienst
- Zingen: Psalm 62:1,4 en 5
- Gebed
- Schriftlezing: Psalm 16
- Zingen: Psalm 16:1, 3 en 4
- Verkondiging
- Orgelspel
- Zingen: Lied 16b (Ned. Versie, we zingen het 3x)
- Geloofsbelijdenis gesproken
- Zingen: Lied 939 (staande)
- Gebeden
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
- Zingen: Lied 243: 1, 2, 5, 6 en 7 (staande)
- Wegzending en zegen

Nieuwsbrief
* De diaconie heeft deze week € 500,00 overgemaakt naar de
KIA actie voor noodhulp zoals slaapplekken, medicatie en eten
voor de meest kwetsbare slachtoffers van de aardbeving op
Lombok.
* Na afloop van de dienst zijn er slagroomsoesjes bij de koffie,
aangeboden door ons predikantenechtpaar. Op 2 augustus
vierden ze allebei hun geboortedag.
* Volgende week zondagavond is er welkomdienst met als
thema: “In Lunteren worde valse noote in de juuste vorm
gegoote”.

