Liturgie en nieuws, zondag 18maart
Gereformeerde Kerk (PKN)Lunteren
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Liturgie voor de morgendienst
- Lied voor aanvang van de dienst: 756 vers
1, 2, 4 en 6
- Welkom
- Intochtslied: 871
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria
- Gebed van verootmoediging
- Lezing van de wet: Genesis 4 vers 1-7
- Zingen: 51b Create in me a new heart (2x)
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
- De kinderen gaan naar de
kindernevendienst
- Schriftlezing uit: Johannes 12 vers 20-36
- Zingen: psalm 6 vers 2, 3 en 4 ik word
verteerd door vrezen
- Verkondiging
- Zingen: 558 vers 1, 2, 3, 5, 8, 10
- De kinderen komen terug uit de
kindernevendienst.
- Aandacht voor het Paasproject
- Zingen: Projectlied op de melodie: De Heer
is waarlijk opgestaan
De nieuwe schepping komt dichtbij.
Jezus maakt het waar.
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Hij is als een korrel graan
die – gezaaid - zal sterven gaan,
maar uit de hemel k”linkt Gods woord.
Heb je ‟t ook gehoord?
Gevend schenkt Hij leven aan
ieder die tot Hem zal gaan.
De nieuwe schepping komt dichtbij.
Jezus maakt het waar.
- Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk
gebeden “Onze Vader”
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: 902 vers 1, 4 en 6
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt
Liturgie voor de avonddienst
- Welkom
- Intochtslied: Psalm 139:1, 2, 14
- Stil gebed, Votum en Groet
- Zingen: Lied 314
- Gebed om de heilige Geest
- Lezen: Mattheüs 6:19-34
- Zingen: Lied 245
- Verkondiging
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- Zingen: Lied 905
- Dankzegging en voorbeden
- We zingen de geloofsbelijdenis Lied 340B
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lied 691
- Zegen
- Lied 423
Nieuwsbrief
* ZWO/Diaconie: De Indiase
partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE
doet er alles aan om kwetsbare kinderen in de
grote textielstad Tirupur op school te krijgen.
Er zijn meer dan 10.000 kinderen die daar niet
naar school gaan.
* Dinsdag is de catechisatie om 20.00 uur en
woensdag om 19.00 uur.
* Op woensdag 21 maart is er weer een
Seniorenmiddag. Aanvang 14.00 uur, zaal
open 13.30 uur. Ds. Versloot brengt een
muzikaal programma “Passie en Pasen”.
Allen van harte welkom.
* Volgende week is het Palmpasen met
versierde stokken.
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* Zondagavond 25 maart is in onze kerk om
19.00 uur de gezamenlijke jeugddienst.
Thema: My help comes from You”. De
Achterhoekse gospelband Amio uit Aalten is
er ook. Voor o.a. de maaltijd vooraf zijn
jongeren om 17.00 uur welkom.
* Willen mensen die zich nog niet hebben
aangemeld voor de Bonhoeffer-avonden opde
dinsdagen 10 en 24 april dit binnenkort doen?
Dan kunnen we de „leesstof‟ mooi vroegtijdig
bij jullie bezorgen!
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Gebed van de week
Gebed voor de Veertig Dagen
Heer,
U roept ons mensenkinderen bij onze namen,
U spreekt ons aan, beroert ons hart,
U maakt ons bekend wie U voor ons wilt zijn.
Laat ons uw stem verstaan:
in het leven van alledag,
in de keuzen die we moeten maken,
in het dienen van U en de ander,
in het zorgen voor onszelf.
Heer, wij bidden U:
voor armen wereldwijd,
zo vaak bedreigd door rampen en ziekten,
achtergesteld en terzijde geschoven
dat ze ervaren Uw kind te zijn,
genoemd bij hun diepste naam
dat ze de vreugde mogen kennen
van de geborgenheid bij U
en de troost van de gemeenschap -
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dat ze mogen groeien
in geloof, hoop en liefde,
gedragen door de gebeden,
gesterkt door de daden
van delen, geven en ontvangen,
dichtbij en wereldwijd.
Amen
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