Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren
Liturgie en nieuws
Zondag 28 maart 2021
Palmzondag
Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur
Voorganger : Ds. C. Hendriks, Ede
Organist : Job André
Kindermoment: Marjolijn Agterberg
Beamerdienst : Diana
Bloemendienst : T.de Vries
Ouderling van dienst : Harma Pasterkamp
Diaken van dienst : Bram Munters

Avonddienst aanvang : 19.00 uur
Gezamenlijke jeugddienst in de Maranathakerk
Voorganger : Ds. J. Steenkamp
Collecten:
1e Kerk
2e Onderhoudsfonds
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Liturgie Ochtenddienst
*Orgelspel
*Lied voor de dienst : Hosanna in de hoge (https://youtu.be/LBFo8ORqDRc)
*Welkom en mededelingen
*Aanvangslied: Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten ( opname)
*Stil gebed, Votum en Groet
*Gebed van inkeer en verootmoediging.
*Zingen: psalm 34 vers 2 ( opname)
*Woord van genadeverkondiging.
*Lezing van de leefregel
*Zingen: lied 886 ABBA Vader (opname)
*Kindermoment : Marjolijn Agterberg
Paasproject : Levensweg
Marcus 11: 1-11 Hoera voor de Koning
Projectlied (opname Sieneke en Bas)
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
*Eerste schriftlezing uit: Lukas 22 vers 39 - 46
*Tweede schriftlezing uit: Romeinen 8 vers 12 - 17
*Zingen: ELB 65 ’t is middernacht en in de hof (opname)
*Verkondiging n.a.v. Romeinen 8 vers 15 Thema: angst
*Meditatief orgelspel
*Dankzegging, voorbeden en “Onze Vader”
*Aandacht voor de collecten : 1e Kerk 2e Onderhoudsfonds
*Slotlied: lied 511 Door goede machten trouw en stil omgeven (opname)
*Zegen
*Orgelspel

Mededelingen
*Kerkdiensten zijn weer te bezoeken ( alleen via Reserveren) en natuurlijk
ook online mee te maken via kerkdienstgemist.nl
*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groeten naar Mw.
Hofkes-Oudewater, Spoorwiel 20
*De symbolische schikkingen in de veertigdagen tijd sluiten aan bij het
thema van de Kindernevendienst: “Levensweg”
Zondag 28 maart Marcus 11: 1-11 Hoera voor de Koning
Hoera voor Jezus die als Koning wordt binnengehaald. Het doek is
purperrood, een koninklijke kleur. Het gaffelkruis is bekleed met groen als
verwijzing naar de palmtakken die voor Jezus op de weg worden gelegd.
De viooltjes symboliseren nederigheid en dienstbaarheid; Jezus rijdt op
een ezel en wast later de voeten van Zijn discipelen

*Stille week
In de Stille, week , 29 maart t/m 1 april, zullen er dagelijks korte vieringen
gehouden worden, die alleen online, dus via kerkdienstgemist.nl, te
volgen zullen zijn. Dus ook die op Witte donderdag dit in tegenstelling wat
er in “Contact” vermeld staat Aanvang 19:30 uur

*Bevestiging ambtsdragers
De kerkenraad is blij en dankbaar u te kunnen mededelen dat Jan en
Gerdien Luchies bereid zijn gevonden om diaken te worden. Zij zullen
worden bevestigd in de Paasmorgendienst op 4 april, indien er geen
gegronde bezwaren vanuit de gemeente ingebracht worden.
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