Liturgie en nieuws, zondag 1 maart 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.

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

Voorganger:
Organist:

ds. W.J.W. Scheltens
Johan Hulshof

Sylvia van Hunnik
Wieteke Keijzer

Collecten:

1e: Diaconie
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst
- Orgelspel
- Voor de dienst: Create In me a clean heart (Opwekking 389)
Create in me a clean heart oh God,
And renew a right spirit within me.
Create in me a clean heart oh God,
And renew a right spirit within me.
And cast me not away from Thy presence oh Lord,
And take not Thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of Thy salvation,
And renew a right spirit within me.
- We bereiden ons in stilte voor op deze dienst
- Welkom
- Aanvangslied: Psalm 86: 4, 5 (staande)
- Stil gebed, Votum en groet
- Zingen: Alles wat over ons geschreven staat, Lied 556: 1,
waarna we gaan zitten
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Zingen: Wat de toekomst brengen moge, Lied 913: 1
- Woord van geloof: Handelingen 17: 28a
" Want in Hem zijn wij, bewegen wij en zijn wij....."
- Zingen: Ja, Hij is elk van ons nabij, Lied 825: 5, 6
- Woord voor onderweg: Exodus 20: 1-17
- Zingen: Psalm 119: 39
- Gebed om de Heilige Geest

- Inleiding op de kindernevendienst; daarna filmpje met het lied:
“God kent jou vanaf het begin”.
- De Bijbel open: Matteüs 21: 12-17
- Zingen: Ik wil mij gaan vertroosten, Lied 562: 1, 2, 3
- Verkondiging
- Zingen: Psalm 8: 1, 2, 3
- Terugblik op de kindernevendienst
- Dankgebed en voorbeden, Onze vader
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Eens als de bazuinen klinken, Lied 769: 1, 2, 6
- Zegen, waarna we zingen: Amen, amen, amen, Lied 415: 3
- Omdat op 1 maart ons kostersechtpaar Anne en Ria Hazenberg
12,5 jaar in dienst is, spreekt Ton van Vuren, namens de
kerkrentmeesters enkele woorden, waarna er koffie, thee en
lekkers geserveerd worden
- Orgelspel

Liturgie van de avonddienst
- Orgelspel
- Welkom
- Intochtslied: Psalm 86: 2, 3 (staande)
- Stil gebed, votum en groet
- Zingen: Psalm 86: 7
- Gebed
- Zingen: God roept de mens op weg te gaan, Lied 542: 1, 2, 3, 4
- De Bijbel open: Psalm 115
- Zingen: Psalm 115: 1, 2
- Verkondiging: De Heer gedenkt en zegent ons
- Zingen: Psalm 115: 4, 5, 6
- Dankgebed en voorbeden
- Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b (staande)
- Collecte: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: O Jezus, hoe vertrouwd en goed, Lied 512: 1, 2, 3, 6, 7
(staande)
- Zegen, waarna we zingen: ‘Amen, amen, amen’
- Orgelspel

Nieuwsbrief
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche
ophalen voor de zegen.
* In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van
arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De
meesten van hen zijn ongeletterd. Kerk in Actie traint
voorgangers in een interactieve methode waarbij Bijbelverhalen
mondeling worden verteld en uitgelegd. Daarvoor is de
ZWO/Diaconiecollecte.
* U kunt meedoen aan de collectes met uw smartphone en de
Givt-collecte-app. Lees de informatie in Contact van januari. Er
liggen folders op de statafels in de hal.
* De catechese is weer op dinsdag 3 maart en op woensdag 4
maart.
* Op donderdag 5 maart is de kring: vitale vragen van
Bonhoeffer, aanvang: 20.00 uur bij de fam. Van Tilburg, Boslaan
4. Deelnemers hebben de leesstukken ontvangen.
* Volgende week zondagavond is het welkomdienst met als
thema ’Wat er gebeurt op de Olijfberg’; de WelcomeSingers zijn
er ook, u bent ook hartelijk welkom.

