Liturgie en nieuws, zondag 2 februari 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.

m.m.v. WelcomeSingers
ds. W.J.W. Scheltens
Johan Hulshof/Vleugel: Sipke de Boer

Avonddienst

Martine van Beek
Marjolijn Agterberg

Collecten:

Voorganger:
Organist:

Gezamenlijke ZWO dienst in de Molukse Kerk
ds. Patty
1e: ZWO
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst
- Orgelspel
- Voor de dienst: De vreugde voert ons naar dit huis, Lied 280
- Welkom
- Aanvangslied: Psalm 84:1, 2, 6 (staande)
- Stil gebed, Votum en groet,
- Zingen: Lied 195 (klein Gloria), waarna allen gaan zitten
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Woord van geloof: Psalm 84: 1-7
- Zingen Wat hou ik van uw huis, Lied 84 a (met zanggroep)
- Gebed om de werking van de Heilige Geest
- Zingen: Jezus is de goede herder.

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder.
Hij vergeet zijn schaapjes niet.
Jezus is de goede herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
brengt je veilig naar de stal.

Jezus is de goede herder,
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
brengt je veilig naar de stal.

- Kinderen gaan naar de nevendienst
- De Bijbel open: Psalm 146
- Zingen: Psalm 146: 1, 3, 6
- Verkondiging De God van Jacob tot je hulp hebben
- Zingen: Alles wat adem heeft love de Here, Lied 146c: 1, 3, 5
- Kinderen komen terug van de kindernevendienst
- Zingen: Ik zal er zijn (Sela) (met zanggroep)

Als je ’s avonds niet kunt slapen,
als je bang in ’t donker bent.
Denk dan eens aan al die schaapjes
die de Heer bij name kent.

1. 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'.

Jezus is de goede herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede herder,
brengt je veilig naar de stal.

2. Een boog in de wolken als 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.

3. 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.
Refrein:
'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'.
4. O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Refrein:
'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'.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
- Collecten: 1e ZWO, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Heilig, heilig, heilig! Lied 405 (staande)
- Zegen, waarna wij zingen: Lied 415: 3
- Orgelspel

Nieuwsbrief
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche
ophalen voor de zegen.
*Vanaf zondag 2 februari kunt u ook geven aan de collectes met
uw smartphone en de Givt-collecte-app. Geen contant geld of
collectebonnen in huis? Geen probleem: geef met uw
smartphone. Veilig en geluidloos. Lees de informatie in Contact
van januari. Er liggen folders op de statafel in de hal.
* Vanavond is er gezamenlijke ZWO-dienst in de Molukse Kerk.
De voorganger is ds. Pattij. Het thema voor deze dienst is:
“Brood dat leven geeft”. Zowel in de morgendienst hier als tijdens
de gezamenlijke dienst vanavond is de collecte bestemd voor de
slachtoffers van de aardbeving op Ambon.
* De catechese is weer op dinsdag 4 februari en op woensdag 5
februari.
* Woensdag 5 februari is er weer een seniorenmiddag. Jannie
van Rijn vertelt over het leven van Corrie ten Boom die Joden
tijdens WO II uit handen van de Duitsers redde. Aanvang: 14.00
uur, inloop van 13.30 uur. Allen welkom!
* De kring ‘Een goed verhaal over Exodus’ gaat verder op
donderdag 6 februari, 20.30 uur.

