Liturgie en nieuws, zondag 12 januari 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

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

Mmv Sieneke Kraai en Bas van Maanen
ds. H.Z. Scheltens - Ritzema
Job André

Avonddienst
Voorganger:
Organist:

ds. R.G. van der Zwan (Amersfoort)
Sipke de Boer

Martine van Beek
Edith de Rooij

Collecten:

1e: Kerk
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst
- Orgelspel
- Voor de dienst zingen: Lied 150 A
- We bereiden ons in stilte voor op deze dienst
- Woord van welkom
- Aanvangslied: Psalm 89: 1, 5 (staande)
- Stil gebed, votum en groet en Klein Gloria, Lied 195 (waarna we
gaan zitten)
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Zingen: Stil, mijn ziel, wees stil Opwekking 717 (met band)
Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang,
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af,
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op hem en hef je schild,
tegen de pijlen van verleiding.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los,
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht,
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
Ik rust in U alleen.
In U alleen.
- Woord voor onderweg: Psalm 62: 6 t/m 9
- Zingen: Lied 362

- Gebed om de Heilige Geest
- Zingen met de kinderen: Lees je bijbel, bid elke dag
Lees je bijbel,
bid elke dag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst
- De Bijbel open: 2 Koningen 5: 9- 19
- Zingen na elke gesproken strofe: refrein Lied 356
- De Bijbel open: Matteüs 3: 1- 17
- Zingen: Lied 526: 2 en 4
- Verkondiging
- Zingen: Psalm 68: 9, 12
- De kinderen komen terug
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Heer, uw licht en uw liefde (Opwekking 334) (met
band)

Schijn in mij, schijn door mij.

Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Vrede van God, de vrede van God
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

- Zegen
- Zingen De vrede van God, Opwekking 602
Vrede van God, de vrede van God
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,
in Jezus’ naam geef ik jou
vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Heilige Geest, de Heilige Geest,
De Heilige Geest zij met jou.
vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

- Orgelspel
Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek Heer, uw woord dat het licht overwint.
Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door uw bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein
Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.

Refrein

Liturgie voor de avonddienst
- Welkom
- Intochtslied: Psalm 121: 1
- Stil gebed, Votum en Groet
- Zingen: Psalm 121: 4
- Gebed
- Schriftlezing: Psalm 124
- Zingen: Psalm 124: 4
- Schriftlezing: Lucas 12: 4-7
- Zingen: Lied 266
- Schriftlezing: Romeinen 8: 31-39
- Zingen: Lied 517: 1, 2, 3
- Verkondiging
- Zingen: Lied 511: 1, 2, 6, 7
- Geloofsbelijdenis (gesproken)
- Zingen: Psalm 138: 1
- Dankzegging en voorbeden
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lied 263
- Zegen, beantwoord met gezongen Amen (3x)
-

Nieuwsbrief
* Aan de deur is weer een collecte voor de jeugd.
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche
ophalen.
* De catechese is weer op dinsdag 14 januari en op woensdag
15 januari.
* De kampvuuravond is voor 1x op zaterdagmiddag: op 18
januari beginnen we om 14:30 aan de Vaarkamperengweg 27
met koffie en gaan dan op de fiets naar het Wekeromse zand
voor een winterwandeling en een goed gesprek. Na afloop is er
snert met hamburgers weer aan de Vaarkamperengweg 27.
* Voor “Lenteplein 2020” (op 4 april 2020) zijn 2de hands mooie
spullen gewenst: volwassenenkleding, boeken, meubels en
rommelmarktspullen. Wij willen dit graag ontvangen op Postweg
261. Info: Ina van de Vendel.
* Voor de kring ‘Een goed verhaal over Exodus’ op donderdag 30
januari, 6, 13 en 20 februari zijn er artikelen van prof. Eep Talstra
in CW. Geeft u zich even op, dan krijgt u die artikelen voor 31
januari

