Liturgie en nieuws, zondag 18 november 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
ds. W.J.W. Scheltens
Job André

Voorganger:
Organist:

ds. W.J.W. Scheltens
Sipke de Boer

Joyce van Leeuwen
Marjolijn van de Haar

Collecten:

1e: Diaconie
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie van de morgendienst met een lopende viering
Toon Mijn liefde
van het Heilig Avondmaal
- Orgelspel
- Voor de dienst: Lied 314
- Welkom
- Intochtslied: Psalm 33: 7,8 (staande)
- Stil gebed, votum en groet en Klein Gloria, Lied 195 (waarna we
gaan zitten)
- Gebed
- Woord voor onderweg: Jesaja 48: 18
Luisterde je maar naar mijn geboden,
dan zou jouw vrede zijn als een rivier,
en je gerechtigheid als de golven van de zee.
- Zingen: Psalm 79: 5
- Gebed bij de opening van de Bijbel
- Zingen: Toon mijn liefde (Opwekking 705)
door Sieneke en Bas
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst

aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

- De Bijbel open: Johannes 2: 23-3:21
- Zingen: Lied 885
- Verkondiging: Zo ver reikt Gods liefde
- Zingen: Lied 381: 1, 2, 3
- Collecten: 1e Diaconie (voor Sulawesi), 2e Onderhoudsfonds
(Hierna brengen de kinderen brood, wijn en druivensap binnen)
- Zingen: Aan uw tafel
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.
De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!
- Avondmaalsviering
* nodiging en vredegroet
Vg:
De Heer zij met u.
Allen: Zijn Geest in ons midden
Vg:
Heft uw harten omhoog
Allen: Wij heffen ons hart op tot God
Vg:
Brengen wij dank aan de Heer, onze God
Allen: Hij is het waard onze dank te ontvangen
* lofzegging
* zingen: Heilig, heilig, heilig!, Lied 405: 1
* gedachtenis, tafelgebed met aansluitend: ‘Onze Vader’
* instellingswoorden

* lopende viering (bekercollecte voor Interserve, met orgelspel
en zang:
Lied 726, 864)
* dankzegging (Psalm 103:1-4,8-12)
- Dankgebed en voorbeden.
- Slotlied: Vervuld van uw zegen, Lied 425 (staande)
- Zegen, waarna de gemeente zingt Lied 415:3.
- Orgelspel

LITURGIE van de avonddienst met tafelviering Heilig
Avondmaal
- Orgelspel
- Aanvangslied: Psalm 111: 1, 2, 5, 6
- Stil gebed, Votum en groet
- Gebed
- Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal
- Zingen: Lied 381: 4, 5
- Viering van het Heilig Avondmaal aan tafel.
- Tafelwoord: Johannes 3:16
- Zingen: Lied 381: 6
- De Bijbel open: Psalm 6
- Zingen: Psalm 6: 1, 2, 3
- Verkondiging: zorgen, op afstand gezet
- Zingen: Psalm 6: 4, 5, 6
- Dankgebed en voorbeden
- Wij belijden ons geloof zingend: Lied 340b (staande)
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lied 248
- Zegen, waarna 3 x amen wordt gezongen.
Nieuwsbrief
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche
ophalen voor de zegen.
* De catechese is op dinsdag: 17+ om 20 uur; op woensdag: 1216 jarigen om 19 uur.
* Donderdag lezen we Lofzang van Maria (Lucas 1), 20.30 uur.
* Zaterdag is er weer Koffietijd en meer… Het thema zal zijn: ‘Het
licht van de wereld... mag jij ook zijn!’ Welkom van 10-12 uur in
de koffiezaal van de kerk!
* Maandag 26 november is er gemeenteavond met dr. van
Iperen, zie Contact

