Liturgie en nieuws, zondag 20 september 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Morgendienst
Voorganger:
Organist:
Kindermoment:

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

Liturgie voor de morgendienst
- Orgelspel
- Woord van welkom en mededelingen
- Beginwoord en groet
- Openingslied: Psalm 62: 1,5 - samenzang vanuit de Oude kerk
te Delft. https://www.youtube.com/watch?v=UBt_orHIW34
- Woord van geloof: Romeinen 10: 8-11
- Zingen: Alles wat adem heeft love de Here, Lied 146c: 1, 3, 7
samen met Mannenkoor Edoza wordt gezongen in de Martinikerk
in Sneek. https://www.youtube.com/watch?v=YmvnS_vravQ
- Gebed om de Heilige Geest
- God kent jou
- Meditatief woord
- WelcomeSingers: ‘Jezus vol liefde’

Voorganger:

ds. H. Spoelstra, Amsterdam/Haarlem

Organist:

Job André

Collecten:

1e: Kerk , 2e : Onderhoudsfonds

- Sipke de Boer en Jacqueline van de Steeg spelen ‘Kleine Suite’
(van Hendrik Andriessen)
- Aanbieding van een cadeau aan de gemeente.
- Woord en improvisatie van Everhard Zwart vanuit de Grote
Kerk in Elburg
- Lied: Lees je Bijbel, bid elke dag – door de kinderen
- De Bijbel open: 1 Korintiërs13: 10-13
- WelcomeSingers: 'k Heb je lief, met de liefde van de Heer
Ik heb je lief
met de liefde van de Heer.
Ik heb je lief
met de liefde van de Heer.

Jezus vol liefde,
U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.

Want ik zie in jou
de grootheid van zijn naam.
Ik heb je lief
met de liefde van de Heer.

Kom met uw kracht, o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.

- Woord en improvisatie van Sander van Marion uit de Bethelkerk
te Scheveningen
- Margret Spelt zingt: Liefde (tekst en muziek: Hans Kroon)

Maak ons een volk Heer,
heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

Ik wil met jou drie woorden zingen,
de mooiste woorden die ik weet:
'geloof' en 'hoop' en boven alles

het mooiste woord, dat 'liefde' heet.
Ik wil jou mijn liefde geven
gewoon de liefde van mens tot mens.
Ik wil met jou mijn vreugde delen
en de mooie dingen die ik wens
opdat wij elkaar vertrouwen,
samen aan de wereld bouwen,
zoals God haar heeft bedoeld
en aan ons heeft meegegeven
om een leven lang te leven,
dat op liefde is gestoeld.
Ik wil met jou, mijn medemens,
in vriendschap en gelijkwaardigheid
samenleven, samenwerken
aan vrede en verdraagzaamheid
opdat wij elkaar vertrouwen,
samen aan de wereld bouwen,
zoals God haar heeft bedoeld
en aan ons heeft meegegeven
om een leven lang te leven,
dat op liefde is gestoeld.
Ik wil met jou drie woorden zingen,
de mooiste woorden die ik weet:
'geloof' en 'hoop' en boven alles
het mooiste woord, dat 'liefde' heet.
- Verkondiging: ‘de grootste is de liefde’
- Johan Hulshof speelt het lied ‘Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat’ en wij zingen zachtjes mee.
Liefde Gods die elk beminnen hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming, daal vanuit de hoge neer
met uw heerlijke bescherming in ons bevend hart, o Heer.
- Dankgebed en Onze Vader

- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn.
Lied 416: 1, 2, 4 samenzang in de Sint-Janskerk te Gouda
https://www.youtube.com/watch?v=9Cxcqu3U5Hc
- Zegen
- Orgelmuziek
Liturgie voor de avonddienst
- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
- Aanvangslied: Psalm 103: 1 en 3
- Stil gebed, Votum en Groet
- Gebed
- De Bijbel open: Genesis 4: 19-24 en Matteüs 18: 21
- Zingen: Lied 803: 1 en 6
- Verkondiging
- Meditatief orgelspel
- Geloofsbelijdenis (gesproken; staande)
- Zingen: Lied 725
- Dankzegging en voorbeden
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lied 747: 1, 4 en 8
- Zegen
- Orgelspel

