Liturgie en nieuws, zondag 21 december 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren
Vierde zondag van Advent
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
André Jonkman

Voorganger:
Organist:

ds. W.J.W. Scheltens
Margret Spelt

Marieke Buijnink en Jan Daniël Schreuder
Alexandra van de Kuur

Collecten:

1e: Kerk
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst
- Voor de dienst: ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde (‘Geroepen’
133 II)
- Welkom
- Aanvangslied: Psalm 136: 1, 2, 3 (staande)
- Stil gebed, Votum en groet
- De vierde kaars van advent wordt aangestoken door Welmoed
en Catharina Doornbos
Vierde kaars, straal als een ster. 't Kerstfeest is nu niet meer ver.
Eerst komt Johannes: God is goed. Hij wijst op Hem die komen
moet.
- Zingen: Gezang 124: 4
- Woord van geloof: Kolossenzen 3: 15-17
- Zingen: Looft God met verheugde stem (van Inge Lievaart, op
melodie: Psalm 136)
Looft God met verheugde stem
Voor het Kind van Bethlehem,
dat ons hart met vrede raakt
en ons tot Gods kinderen maakt.
Looft het Woord dat tot ons kwam
en een vrouw tot moeder nam:
zijn beloven en zijn doen
blijken één, zo nu als toen.
Looft Hem voor dat nieuw begin,
Hij is aller dingen zin,

die ons weer tot dienst geneest
door de werking van zijn Geest
Looft de Heer met heel zijn kerk,
looft Hem, Hij voltooit zijn werk,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
- Gebed
- Zingen: Gezang 125: 4
- Inleiding op de bediening van de Heilige Doop en doopgebed
- Zingen: Gezang 333: 1, 4
- Vraag aan de gemeente (staande)
- Doopvragen aan Job André en Adrie André
1. Geloven jullie, dat de waarheid van God,
die ons gegeven is in de Bijbel,
in de Apostolische Geloofsbelijdenis beleden wordt
en in de kerk de bron van verkondiging is,
ons volle vertrouwen verdient
en ons brengt bij de God van ons leven?
2. Belijden jullie, dat onze kinderen,
hoewel ze delen in het onvolkomene van de wereld,
opgenomen zijn in het heil van Christus
en daarom gedoopt worden?
3. Beloven jullie deze zoon, van wie jullie vader en moeder zijn,
naar jullie vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen
in de waarheid van God en haar een voorbeeld van
christelijke levenswandel te geven?

- Kinderen mogen naar voren komen
- Bediening van de Heilige Doop aan Maurits Jacob André
- Zingen: Lied 416: 1,2 (NLB) (staande)
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
- Aanbieden van de doopkaars en de doopkaart
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst
- De Bijbel open: Jesaja 61: 1-11 en Jesaja 65: 17-25
- Zingen: Gezang 128: 1, 2, 3, 5
- Verkondiging: Goed nieuws
- Zingen: Gezang 121: 1, 2
- De kinderen komen terug uit de nevendienst:
- We zingen het Projectlied ‘Wij wachten op de koning’, lied 461
(NLB).
Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat hij komt!
Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat hij komt!
Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat hij komt!
Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.

Vol vrede is de morgen
wanneer hij komt!
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
- Collecten
- Slotlied: Gezang 122 (staande)
- Zegen
- Zingen: Gezang 456: 3
- Orgelspel

Orde van dienst voor de avonddienst
- Orgelspel
- Aanvangslied: Psalm 24: 1, 5 (staande)
- Stil gebed, Votum en groet
- Gebed
- De Bijbel open: 1 Samuël 2: 1-11
Psalm 113: 5, 6; 111:9; 103: 15,17; 89:11
- Zingen: Psalm 89: 17
- De Bijbel open: Lucas 1: 46-55
- Zingen: Gezang 66: 1, 2
- Verkondiging
- Zingen: Gezang 66: 3, 4, 5, 6
- Dankgebed.
- De Apostolische Geloofsbelijdenis wordt gelezen
- Zingen: Gezang 122: 1, 5
- Collecten.
- Slotlied: Gezang 120: 2, 3 (staande)
- Zegen, waarna wij 3x Amen zingen
- Orgelspel

Nieuwsbrief
* Bij beide uitgangen staan weer de bekende adventscollectebussen, bestemd voor het kinderkerstfeest en een goed
doel. Dit jaar is dat: Zorgboerderij Eck-stra in Lunteren
Er liggen flyers met informatie in de hal en ook kunt u kijken op:
www.eck-stra.nl. Uw gift is van harte welkom
* OLIEBOLLEN-AKTIE gaarkeuken Jeruzalem. U kunt zondag
14, 21 en 28 december nog oliebollen bestellen op de bestellijst
in de hal. 1 zak ( 10 oliebollen) à 7,50 €.

Woensdag 31 december ( Oudejaarsdag!) kunt u ze afhalen in
de hal tussen 10:00 – 12:00 uur! ….geeft gij hun te eten
(Mattheus 14:16) Met vriendelijke groet, Ingrid van de Wetering.
*Woensdag 24 december is er kinderkerstfeest met de clubs en
de kindernevendienst om half zeven 's avonds.
* Woensdag 24 december begint om 22 uur (met vooraf
samenzang) de gezamenlijke kerstnachtdienst in de
Maranathakerk. Het Interkerkelijk Gospelkoor ‘Together” uit
Lunteren verleent muzikale medewerking. Ds. Jaap Hansum en
ds. Wim Scheltens gaan voor.
Collecte Kerstnachtdienst 24 december: De Hoop.
Depressie, angsten, verslavingen. De Hoop biedt hulp aan
volwassenen, jongeren en kinderen die met psychosociale,
psychiatrische of verslavingsproblemen kampen. Daarnaast biedt
De Hoop ouder-/partnerwerk en maatschappelijke opvang. De
Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling.
De gezamenlijke diaconieën bevelen deze collecte van harte bij u
aan
* Donderdag 25 december, Eerste Kerstdag, hoopt een
ensemble van KNA de gemeentezang mede te begeleiden
samen met de organist. De WelcomeSingers zullen enkele
liederen zingen.

