Mededelingen :
* Kerkdiensten zijn vanaf 7 maart 2021 weer te bezoeken ( alleen via
Reserveren) en natuurlijk ook online mee te maken via kerkdienstgemist.nl
* Diaconie/ZWO collecte 21 maart . Indonesië, een beterinkomen voor
Javaanse boeren. Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen
die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk
boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor ze minder
afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten
krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere
landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen ook hoe je met zo weinig
mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties.
De Diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren
Liturgie en nieuws
Zondag 21 maart 2021
Vijfde Zondag van de Veertigdagen tijd
Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur
Voorganger : ds. M. Bassa, Voorst
Organist : Margret Spelt

*De symbolische schikkingen in de veertigdagen tijd sluiten aan bij het thema
van de Kindernevendienst: “Levensweg”
Zondag 21 maart Johannes 12:20-33 Een graankorrel in de grond

Kindermoment: Willemijn Doornbos
Beamerdienst : Nora
Bloemendienst : A. de Boer
Ouderling van dienst : Tineke de Vries
Diaken van dienst : Nico van Renssen

Bij het gaffelkruis liggen graankorrels op zwarte aarde, symbool voor het zaad
dat gezaaid wordt, sterft en opkomt, om dan veel vrucht te dragen. De
korenschoof getuigt hiervan.

Avonddienst aanvang : 19.00 uur
Voorganger : ds. H. Keegstra, Bennekom
Organist : Job André
Collecten:
1e Diaconie ZWO (Indonesië, verbetering inkomen Javaanse boeren)
2e Onderhoudsfonds
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*Meditatief orgelspel
*Lied 825 (https://www.youtube.com/watch?v=cVe7z5oZtUw)
*Dankzegging, voorbeden en “Onze Vader”
*Gebedsintentie wordt steeds afgesloten met:

Liturgie Ochtenddienst
Zondag Judica – ‘Doe mij recht’ naar Psalm 43
*Orgelspel
*Lied voor de dienst : Zie hoe Jezus lijdt voor mij (https://youtu.be/3eL60gi4K-E)
*Welkom en mededelingen
*Aanvangslied : Psalm 43 (opname)
*Stil gebed, Votum en Groet
*Gebed van inkeer en verootmoediging.
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*Aandacht voor de collecten (filmpje over de bestemming Diaconie/ZWO collecte)
1e Diaconie ZWO (Indonesië, verbetering inkomen Javaanse boeren) 2e Onderhoudsfonds
*Slotlied: Lied 975 ( opname welcomesingers)

*Zegen
*Orgelspel

Goede en trouwe God,
hier staan wij voor Uw aangezicht,
in al onze vergankelijkheid,
met al ons verlangen.
Maak ons zuiver van hart, Heer,
zodat we mogen groeien in mildheid.
Geef ons het inzicht om te zien
wat waar is en goed en recht.
Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus,
die ons voorging op weg naar Pasen
en die eeuwig leeft in Uw licht.
Amen.

Liturgie Avonddienst
Zondag Judica
*Orgelspel
*Welkom en mededelingen
*Aanvangslied Psalm 43: 1,3,4,5 (gedeeltelijk mee gezongen)
*Stil gebed
*Bemoediging en groet
*Lied bij de Veertig dagen: Lied 561 (gedeeltelijk mee gezongen)
*Gebed bij het opslaan van de Bijbel
*Schriftlezing: Jeremia 31: 31-34
*Lied 316: 1,3,4 (Organist speelt de melodie)
*Schriftlezing: Johannes 12: 20-33
*Lied 547. (gedeeltelijk mee gezongen)
*Verkondiging
*Meditatief Orgelspel
*Lied 625 (gedeeltelijk mee gezongen)
*Gesproken en gezongen credo Lied 344
*Dankgebed-Voorbeden-Stil gebed- Onze Vader
*Aandacht voor de collecten

*Zingen: Lied 1005 – Zoekend naar licht (opname)
*Woord van genadeverkondiging
v
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Zo bidden wij samen
Doe ons recht, o God, en toon ons uw heil

Zoekend naar licht vinden wij vergeving.
Zoekend naar Christus ontvangen wij genade.
Want Gods trouw duurt van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Zijn licht schijnt vandaag
Halleluja

*Lezing van de leefregel : Kolossenzen 3 vers 12 – 17
*Zingen: Lied 765 vers 1, 2, 5 en 6 (voorganger begeleidt door organist)
*Kindermoment : Willemijn Doornbos
Paasproject : Levensweg
Een graankorrel in de grond Johannes 12:20-33
Projectlied (opname Sieneke en Bas)
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
*Eerste schriftlezing uit: Jeremia 31 vers 31-34
*Tweede schriftlezing uit: Johannes 12 vers 20-33
*Zingen: Lied 625, groen ontluikt de aarde (voorganger begeleidt door organist)
*Verkondiging

1e Diaconie ZWO (Indonesië, verbetering inkomen Javaanse boeren) 2e Onderhoudsfonds

*Slotlied Lied 650: 1,2,3,4, 6 en 7 (gedeeltelijk mee gezongen)
*Zegen
*Orgelspel
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