Mededelingen:
 De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet van de
gemeentenaar de fam. Hendriksen, Zwarte Water 16.
 Bekercollecte De Hoop
De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. De
organisatie met als bron ons geloof, biedt hulp aan mensen, ongeacht hun
achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of
verslavingsproblemen. Goede, deskundige zorg mét een hoopvol
toekomstperspectief.
 Op zondag 29-11 zal er een gezinsdienst worden gehouden. Voor de
kinderen is er oppasdienst en nevendienst geregeld!!!
Onze ambulant predikant Henk Makkinga zal voorgaan. We starten
die zondag met het adventsproject
Reserveren !!!
Leuk wanneer we de kerk volkrijgen met jonge gezinnen!!!!
Kan je 29-11 niet, de volgende gezinsdienst is op 20-12.

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren
Liturgie en nieuws
Zondag 15 november 2020
Viering heilig Avondmaal

Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur
Voorganger : Ds. W. van Iperen (Barneveld)
Organist : Job André
Kindermoment: (verzorgd via link beamer)

Avonddienst aanvang : 19.00 uur
Voorganger : Ds. R.G. van der Zwan ( Amersfoort)
Organist : Ed Keijzer

Collecten:
1e Kerk
2e Onderhoudsfonds
Bekercollecte Diaconie ( Stichting De Hoop)
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Liturgie Avonddienst

Liturgie Ochtenddienst









Orgelspel
Lied vooraf : Toon mijn liefde (https://youtu.be/HgEqWgipSuk )
Welkom en mededelingen.
Aanvangslied: Psalm 65 :1 en 2 (https://www.youtube.com/watch?v=zORYejJPYs8)
Stil gebed, groet en bemoediging
Kyriegebed.
Glorialied : psalm 65: 5 en 6 (organist speelt, gemeente leest mee)
Kindermoment : Een opgenomen filmpje & verhaal wordt door het beamer team





Schriftlezing : Psalm 126
Overdenking
Zingen : Lied 675 “Geest van hierboven” (https://www.youtube.com/watch?v=YoLqzlfwfA )
Schriftlezing : Romeinen 8: 18-26
Zingen : Lied 982 gelezen door voorganger terwijl de organist speelt
Dankgebed en voorbeden
Aandacht voor de collecten











getoond

( 1e Kerk; 2e Onderhoudsfonds; Bekercollecte : Stichting De Hoop)

Avondmaalsviering:
Nodiging en vredegroet
Zingen : lied 389 ( gelezen door de voorganger, orgel speelt zacht)
Instellingswoorden
Geloofsbelijdenis
Onze Vader
Delen van brood en wijn
Lopende viering met orgelspel
Dankzegging
Slotlied : Lied 686 ( welcomesingers)
Zegen
Orgelspel











Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stil gebed,
Bemoediging en Groet
Psalm 36:2,3A ( voorganger leest de tekst, organist speelt melodie)
Inleiding op de dienst
Gebed
Geloofsbelijdenis : Ev.liedbundel 289 ( voorganger leest de tekst, organist
speelt melodie)
Avondmaalsviering
o tafelgebed (tekst Lied 403e)
o orgelspel : Lied 273:1,4,5
o delen van brood en wijn
o dankzegging
( Bekercollecte : Stichting De Hoop)









Schriftlezing: Psalm 30 (organist speelt melodie psalm 30 tijdens het lezen)
Schriftlezing: Mattheus 14:22-33
Lied 981 : Organist speelt het lied
Verkondiging
Meditatief Orgelspel
Gebeden : Gebedsintenties afgewisseld met accalamatie Lied 376e ( orgel)
Aandacht voor de collecten bij de uitgang
( 1e Kerk; 2e Onderhoudsfonds)
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Slotlied : Lied 263 (voorganger leest de tekst terwijl de organist de melodie speelt)
Zegen
Orgelspel
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