Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren
Liturgie en nieuws
Zondag 18 september 2022

Liturgie Avonddienst
*Orgelspel
*Welkom en mededelingen
*Aanvangslied: Psalm 121, “Ik sla mijn ogen op en zie”, verzen 1,2,3 en 4.
*Stil gebed, Votum en Groet.
*Gebed: “Onze hulp is in de naam van de Heer.” Gesproken gebed uit lied 291d
door voorganger.
De Bijbel open:
*Zingen: Lied 985 “Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven”, verzen 1,2 en 3.
Verkondiging.
*Start met lezing Lucas 16, 19-31 “De rijke man en Lazerus.” en uit Amos 8, 4-7,
waarna verkondiging “De Wijde Kloof.”
*Meditatief orgelspel.
*Geloofsbelijdenis Apostolische geloofsbelijdenis gesproken.
*Zingen: Psalm 138 “U loof ik, Heer, met hart en ziel”, verzen 1 en 4.
*Dankzegging en voorbeden
*Aandacht voor collecte
Collectedoelen :

1e

Kerk ;

2e

Thema: Aan tafel!
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen
Organist: Sipke de Boer

Onderhoudsfonds

*Slotlied: Lied 240 “Blijf bij ons Jezus, onze Heer”, verzen 1,2,4 en 6.
*Zegen van St Patrick, waarna 3x Amen.
*Orgelspel

Ouderling van dienst: Ed Keijzer
Diaken van dienst: Kees Geluk
Oppasdienst: Jolien van der Kuur en Marjelle van Iwaarden
Kinderkring: Alies Hendriksen
Beamerdienst: Barend
Bloemendienst : A. de Boer

Mededelingen
*Bloemen
De bloemen van deze zondag gaan met hartelijke felicitaties naar dhr. Versteeg,
Engweg 34, hij is 13 september 90 jaar geworden en echtpaar van den Bos- De
Jong, Julianastraat 21/5, zij waren 13 september 60 jaar getrouwd.
*Vakantie predikant
Vakantie ds. Caroline Van 20 september tot en met 5 oktober Als u iets wilt
doorgeven of vragen: bel het meldpunt (zie ook "Contact"): Wil Welgraven
06 - 105769012; indien niet bereikbaar: Heleen Vreugdenhil 06-12073846
*Klussen in de kerk
Dinsdagavond 20 september staat er weer een klusavond gepland in de kelder.
Alle hulp is welkom. Er zijn nog verf- en schoonmaak klussen te doen. Ook moet
er een kast gesloopt worden. Mannen zijn ook welkom 😊. We starten om
19:30u.

Avonddienst aanvang: 19.00 uur
Voorganger: mr. L.J. Verhulst Ede
Organist : Job André
Collecten:
1e : Kerk
2e : Onderhoudsfonds
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*We zingen: Als een hert dat verlangt naar water,
Як Олень Прагне До Потоків
met Albina, Bas, Sieneke

Liturgie Ochtenddienst
In deze dienst worden Marjolijn Agterberg, Annemarie Fluit, Pieter
Kooistra en Ab Welgraven bevestigd als ambtsdragers

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

*Orgelspel

We bereiden ons voor
*Welkom en mededelingen
*Openingslied: lied 868: 1 en 2 Marjolijn
*Moment van stilte en Groet Allen: Amen

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

*Kinderen komen terug

Afscheid en bevestiging
We nemen afscheid van René Fluit en Aaltje Blokland (CKR)
We begroeten Marjolijn Agterberg, Annemarie Fluit, Piet Kooistra, Ab Welgraven
en Joop Rietmulder

lezen formulier
de nieuwe ambtsdragers komen uit het midden van de gemeente naar
voren
Vragen aan Marjolijn, Annemarie, Piet en Ab
Antwoord
(gemeente gaat staan)
Gemeente van Lunteren

De zee-ster
*We zingen: psalm 139: 1 en 14 Piet
*Kyriëgebed
*Gloria: lied 388 met Welcome Singers

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht
*Zondagsgebed
*Moment met de kinderen door Alies
*We zingen:

Nu deze twee leden van onze gemeente
samen tot ouderling en diaken bevestigd zijn,
belooft u hen te aanvaarden,
hen te omringen met uw medeleven,
hen te dragen in uw gebeden
en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Wat is daarop uw antwoord?

Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht
Dat licht vertelt ons iets van God
Op Hem zijn we gericht.

*Schriftlezing:

Kolossenzen 3: 12 -16
Jesaja 55: 1-2
*We zingen: lied 413: 1 en 2 Annemarie
*Moment van bezinning

Gemeente: Ja, van harte!
Zegen

Gaven en gebeden
*Aandacht voor de collectes bij de uitgang.
Collectedoelen : 1e Kerk ; 2e Onderhoudsfonds

*We zingen: Als alles duister is met Welcome Singers
*Voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Ab

Heenzending en zegen
*Slotlied: lied 913: 1 en 4
*Zegen
2

Joop
3

