*Dankzegging en voorbeden,
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk
1e Kerk ; 2e Onderhoudsfonds

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren
Liturgie en nieuws
Zondag 20 december 2020
4e zondag van advent

*Slotlied : Lied 442:1 en 2 “Op U mijn Heiland, blijf ik hopen” (Youtube link)
*Zegenbede met gesproken amen
*Orgelspel

Nieuwsbrief
*Het is al een jarenlange traditie om op kerstmorgen met een groot aantal
zangers uit de verschillende Lunterse kerken kerstliederen te zingen voor
huizen van mensen die door ziekte, ouderdom of andere reden aan huis
zijn gebonden. Unaniem is door de kerken besloten om dit jaar de
Kerstochtendzang niet door te laten gaan in verband met de huidige
vastgestelde Corona-maatregelen.
*De bloemen van a.s. zondag 20 december gaan met hartelijke felicitaties
naar de Dhr. En Mw. Abma. Troelstrastraat 34. Zij hopen 21 december hun
65 jarig huwelijksjubileum te vieren
*Gezocht: een fotograaf
Voor de foto's op de website en in de nieuwsbrief van onze kerk zijn we
op zoek naar een fotograaf. We zoeken geen professional maar iemand
die foto's maken leuk vindt en er een beetje gevoel voor heeft.
Het gaat om foto's van de seizoenen door het jaar heen. Van Lunteren en
omgeving of verder weg. Van natuur en religie.
Tot nu toe heeft Yvonne Ploeg foto's voor de kerk gemaakt. Zij wil het
stokje graag overgeven.
Heb je interesse of weet je iemand in onze gemeente? Graag melden
bij ton@vvuren.nl<mailto:ton@vvuren.nl>. Wil je meer weten? Yvonne wil
je er graag meer over vertellen (ledenadm.gk@hotmail.nl<
*Zondagavond dienst m.m.v. Kavóca uit Kampen (digitaal)
*Voor het kinderkerstfeest zijn de tasjes, om mee te doen met de
kinderkerstfeestviering ,af te halen op het plein bij de kerk op
24 december tussen !4:00 – 15:00 uur
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Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur
Voorganger : Ds. A. Haaima (Ermelo)
Organist : Johan Hulshof
Kindermoment: Marjolijn van de Haar

Avonddienst aanvang : 19.00 uur
Voorganger : Ds. W.J.W. Scheltens ( Lunteren)
Met fragmenten uit: Kavóca op 25ste adventsconcert, 12 december 2020
Organist : Job André

Collecten:
1e Kerk
2e Onderhoudsfonds
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Liturgie Ochtenddienst
4e zondag van advent

Orgelspel
*Lied vooraf : Wijs mij de weg naar Bethlehem https://youtu.be/UNdeGoPu8mU
*Welkom en mededelingen.
*Aanvangslied: Lied 91a (Welcome Singers)
*Stil gebed, Votum en Groet
*Aansteken 4e adventskaars en voorlezen gedicht (Inge van de Haar)
Vier kaarsen mogen branden
Zij geven ons weer moed.
Nog maar heel even wachten,
Dan wordt het licht en goed.

*Uitleg Liturgische bloemschikking
*Lied 433: 1 en 4 ( organist speelt en de tekst via de beamer)
*Gebed van inkeer en verootmoediging.
*Woord van vergeving
*Lied : opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water (YouTube link)
*Kindermoment : Marjolijn van de Haar
*Projectlied via beamer ( Angelina van Hunnik)
Ik ben een engel, een engel, een engel,
Ik kom met een boodschap naar de aarde met een goed bericht
Ik ben een engel

*Gebed om verlichting met de Heilige Geest
*Schriftlezing: Hebreeën 1: 1 - 6, 13 - 14
*Schriftlezing: Johannes 1: 14 – 18
*Lied 534 (YouTube link)
*Verkondiging.
*Meditatief orgelspel
*Dankzegging en voorbeden,
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk
1e Kerk ; 2e Onderhoudsfonds

*Slotlied: Lied 489: 1 en 2
*Zegen
*Orgelspel

( organist speelt en de tekst via de beamer)

Liturgie Avonddienst
4e zondag van advent

Met fragmenten uit: Kavóca op 25ste adventsconcert, 12 december 2020
*Orgelspel
*Welkom en mededelingen
* Intochtspsalm: Psalm 24: 1,4 ( YouTube link)
* Stil gebed, Votum en Groet
*Inleidend woord
* Gebed om verlichting met de Heilige Geest
* De Bijbel open : Psalm 24
- Kavóca:
*Lift up your heads, o ye gates - G.F. Händel (1685-1759)

(‘Messiah’) (Psalm 24: 7-10)
*De Bijbel open: Lucas 1: 26-38
- Kavóca:
Gabriel to Mary came - arr. D. Willcocks (1919-2015)(14e eeuwse Ierse Carol)

* Verkondiging: Wie is die vorst zo groot in eer.
*Lied 440: 1,2,4 ‘Ga, stillen in den lande’, ( YouTube link)
* Kavóca:
In the bleak midwinter - H. Darke (1888-1976) (Lucie Tromp, koor en Chris
Postuma) (118.40)
* Kavóca :
Kings came riding - K. Stannard (Kavóca Young Noa, Nienke, Sanne,
Heleen, Els, Lucie, Gea, Jelger, Harry, Harmen)
*Kavóca:
All bells in Paradise - J. Rutter (b. 1945)
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