Liturgie en nieuws, zondag 15 december 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren
Derde Advent
Morgendienst
Voorganger:
Organist:
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 5 o.l.v.
groep 6 t/m 8 o.l.v.

Avonddienst
ds. H.Z. Scheltens - Ritzema
Johan Hulshof

Voorganger:
Organist:

Edith de Rooij
Marjolijn Agterberg

Collecten:

Welkomdienst m.m.v. WelcomeSingers
ds. W.J.W. Scheltens
Margret Spelt
1e: Kerk
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst
- Orgelspel
- Voor de dienst: Lied 1016
- Welkom en mededelingen
- Aanvangslied: Psalm 24: 1, 2, 3
- Stil gebed, Votum en groet
- De kaars wordt aangestoken door Joost Agterberg
Jezus verwachten maakt ons blij,
kijk maar, drie lichtjes op een rij.
- Zingen: Lied 461: 3
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Woord voor onderweg: Psalm 24
- Zingen: Psalm 24: 4, 5
- Gebed om de Heilige Geest
- Kinderen komen naar voren; aandacht voor het Adventsproject
'God belooft de Vredekoning'; het derde symbool wordt
opgehangen: de spiegel
- Zingen: Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt.
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft, of ook bijna niet.

Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn.
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn .
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst
- De Bijbel open: Micha 6:1-8
- Zingen: Lied 992
- Verkondiging “Wat God van ons verwacht, dat staat in Micha
6:8”.
- Zingen: Heer, wijs mij uw weg, Opwekking 687
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
- Zingen: Projectlied refrein + 3de couplet + refrein (melodie:
“Jezus is de goede herder”)
refrein:
God belooft de Vredekoning
aan zijn volk, aan Israël,
heel de wereld wordt zijn woning,
Micha heeft het ons verteld.
couplet:
Pak de spiegel van je leven,
kijk daarin, want Micha zegt:
God vraagt om jezelf te geven,
nederig en trouw en echt.
refrein:
God belooft de Vredekoning
aan zijn volk, aan Israël,
heel de wereld wordt zijn woning,
Micha heeft het ons verteld.

- In memoriam (staande)
- Zingen: Lied 886 (NL)
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
- Collecten:1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lied 435: 1, 3, 4
- Zegen, waarna zingen: Lied 425
- Orgelspel

Nieuwsbrief
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche
ophalen voor de zegen.
* Een gedeelte van de collecte voor het kinderkerstfeest is
bestemd voor Stichting Tsjernobyl Kinderen Lunteren.
* De catechese is dinsdag: 17+ om 20.00 uur; en woensdag: 1216 jarigen om 19.00 uur.
* Na de dienst liggen er stapels van de kerstfolders om
straatsgewijs rondgebracht te worden.
* Vanavond is het welkomdienst over een liefdevol gesprek; de
WelcomeSingers zijn er ook, u bent hartelijk welkom.
* Volgende week zondagavond zingt Kavóca in het Festival van
Lessons and Carols.
* Op 2e Kerstdag ’s middags is in het Westhoffhuis een Kerst Inn. Om 14.00 uur gaan de deuren open. Voor meer informatie
zie flyer op het prikbord in de hal. U kunt ook Wil Welgraven
vragen.

