Liturgie en nieuws, zondag 28 oktober 2018, Gereformeerde Kerk Lunteren

Morgendienst
Voorganger:
Organist:
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 5 o.l.v.
groep 6 t/m 8 o.l.v.

Avonddienst
mr. L.J. Verhulst (burgemeester Ede) en
ds. W.J.W. Scheltens
Job André

Voorganger:

dhr. HJ. Brouwer (Rouveen)

Organist:

Sipke de Boer

Martine van Beek
Wieteke Sevensma

Collecten:

1e: Kerk
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst

Liturgie voor de avonddienst

- Lied voor aanvang van de dienst: Lied 314: 1, 2, 3
- Welkom door de ouderling van dienst
- Intochtslied: Psalm 84: 1, 2, 6
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria
- Gebed van verootmoediging
- Zingen: Lied 868: 1, 2, 4, 5
- Woord van genadeverkondiging
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest
- Bartimeüs https://vimeo.com/287243609
- Zingen Lied 182: 1, 2, 3, 4
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst
- Eerste schriftlezing uit: Jesaja 59: 9-19
- Zingen: Lied 534
- Tweede schriftlezing uit: Marcus 10: 46-52
- Zingen Lied 601: 1, 2, 3
- Verkondiging. ‘Wij tasten rond als iemand die niets kan zien.’
- Zingen: Psalm 146: 1, 4
- De kinderen komen terug van de kindernevendienst
- Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk gebeden “Onze
Vader”
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Psalm 136: 1, 2, 4 en 13
- Zegen, waarna wij zingen: Lied 415: 3
- Orgelspel

- Welkom
- Intochtslied: Psalm 68: 7
- Stil gebed, Votum en Groet
- Zingen: Lied 885: 1 en 2
- Gebed
- Schriftlezing uit: Marcus 6:48-52 & Johannes 6: 16-21
- Zingen: Lied 654: 2, 4,en 6
- Verkondiging.
- Zingen: Gezang 467 uit LvK
1. O eeuw'ge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grond'looz' oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!
2. O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder 't stormen rustig sliep
en wandeld' over 't schuimend diep,
o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!
3. O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,

breng Gij 't geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze beê
voor hen, die zijn in nood op zee!
4. O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van 't geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.
- Geloofsbelijdenis (gesproken)
- Zingen: Lied 705: 1 en 4
- Dankzegging en voorbeden
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lied 425
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt.

Nieuwsbrief
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche
ophalen voor de zegen.
* De diaconie heeft besloten € 1.000 euro over te maken voor de
slachtoffers van de ramp op Sulawesi. Op 18 november zal
hiervoor worden gecollecteerd in de kerk.
* De catechese begint op dinsdag: 17+ om 20 uur; en op
woensdag: 12-16 jarigen om 19 uur.
* Kindercatechese rond Avondmaal is a.s. dinsdag om 4 uur. Zie
Contact.
* Op dinsdag 1 november start de gesprekskring over Jacobus,
aanvang: 20.30 uur.
* Zondag 4 november is er ‘s avonds een welkomdienst over een
goed gesprek met Nicodemus; de WelcomeSingers zijn er ook.
Hartelijk welkom!
* Het Gezinsdagboek voor Dankdag 2018 is te downloaden in
vanaf het Agenda item van 7 nov en vanaf het Nieuwsbericht
over de Kinderdankdag op www.gklunter

