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Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Kindernevendienst:
Crèche:
Organist:
Koster:

Mw. Ank Muller uit Vlissingen
Kees Bosselaar
Diny Coomans
Anneke van Dam
Laura de Witte
Adrie Davidse
Rico Geuze

Orde van dienst
Orgelspel
Afkondigingen
Stil gebed
Aanvangspsalm 1
Votum en groet
Kyriëgebed
Lied 536
Gebed om het licht van Gods
Heilige Geest
Lezing: Psalm 81 (lector)
Lied 310
gesprekje met de kinderen
Kinderlied

Lezing: Lucas 4.1-13
Lied 539
Verkondiging
Lied 942: 1,3 (kinderen komen
terug)
Dankgebed en voorbede
afgewisseld met lied 833 (NL)
stil gebed
Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: 542
Zegen
Gezongen Amen

De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is
bestemd voor Pastoraat en Eredienst.. Bij de uitgang wordt 2x
gecollecteerd; één voor de kerkvoogdij en één voor de diaconie. De
inhoud van de zendingsbussen is bestemd voor de projecten van Kerk in
Actie in Pakistan. Ook de bus voor onderhoud kerkgebouw wordt van
harte aanbevolen.

Paasproject kindernevendienst
Na de 1e Schriftlezing worden de kinderen uitgenodigd naar hun eigen
ruimte te gaan.
Alle kinderen van de basisschool zijn welkom om aan te sluiten. Vandaag
gaan we verder met het Paasproject van ‘Vertel het maar’ met het thema
God kiest, God redt…..kies jij ook?
Vorige week in de gezamenlijke dienst in deze kerk is het project gestart
met de gelijkenis van de verloren zoon. Wat neem je mee op reis? Waar
gaan we naar toe en wat beleven we onderweg. Centraal staat een grote
rugzak en daar mochten we een bijzondere sleutel aanhangen, de sleutel
van Gods Vaderhuis. Daar zijn we altijd welkom zoals de verloren zoon
verwelkomt werd door zijn vader.
De kinderen horen vandaag het verhaal uit Lucas 18:18-24, Wil je Jezus
volgen?
Met de kinderen lezen we het verhaal van de rijke man die aan Jezus
vraagt wat hij moet doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven.
Eigenlijk wil de man Jezus alleen volgen met een volle rugzak met al zijn
waardevolle spullen. Hij vindt het moeilijk om hier afscheid van te
nemen.
Wij bevestigen een kompas aan onze rugzak, het wijst ons de weg achter
Jezus aan. Met de sleutel als waardevol bezit weten wij dat God kiest voor
ons, en Jezus kiest de weg die God hem wijst.
Na het gesprekje met de kinderen zingen we het projectlied:
(melodie: “Hij kwam bij ons, heel gewoon”: lied 118 Evangelische Liedbundel)

refrein:

Zie je die steenrijke man?
Al had hij veel van God geleerd,
Door rijkdom kiest hij verkeerd.
’t Is een kompas dat helpen kan.
Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt.

daarna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.
Liturgische bloemschikking
God kiest ervoor de schepping niet ten onder te laten gaan. God kiest
ervoor redding te geven door Jezus, zijn eigen zoon.
Rood is de kleur van de liefde en het lijden.
Paars is de kleur van bezinning en soberheid, de kleur van de
veertigdagentijd.
De bloemen zijn daarom in die kleuren gekozen.
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2e zondag van de 40dgntijd: ‘Wil je Jezus volgen’
De gelijkenis van de rijke jongeling. Vandaag een rode sleutelbloem;
Jezus kiest met zijn hart voor God. Jezus is daarom voor ons als het ware
de sleutel naar God. Jezus vraagt de man om ook met het hart te kiezen
maar de man volgt Jezus niet. De sleutelbloem wordt ook wel
hemelsleutel genoemd.
De kaars als symbool voor de aanwezigheid van God.
Aan de tak zijn distels bevestigd. De stekelige bloemen verbeelden de
duisternis, het kwaad van de wereld dat Jezus door het kruis bij God
brengt.
40 dagentijd:
Op woensdag 6 maart begon de 40 dagentijd. Andere jaren kon u
inschrijven voor de 40 dagentijdkalender. U kunt hem nu gratis
aanvragen via de website van Kerk in actie: www.kerkinactie.nl Mocht
dat voor u een probleem zijn en wilt u toch een kalender ontvangen dan
kunt u even bellen met Trudie Minderhoud, tel. 582694.
Als u mee wilt doen met de spaardoosjesactie dan vindt u vanaf volgende
week de doosjes achter in de kerk. U kunt er daar één meenemen en u
kunt het inleveren op Paaszondag tijdens de kerkdienst in Aagtekerke of
Domburg.
Biddag voor gewas en arbeid
Komende woensdagavond, 13 maart, is er een gezamenlijke Biddagdienst
in de Dorpskerk in Aagtekerke, aanvang 19.00 uur. Voorganger in deze
dienst is ds. Rianne de Reus. Collecte: Pastoraat en Eredienst.
Koffiedrinken
Na deze dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten in ’t
Voorlokaal onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

Agenda
13 mrt
14 mrt
14 mrt
17 mrt
17 mrt

19.00 u Biddag in de Dorpskerk. Voorganger: ds. Rianne de
Reus. Collecte: Pastoraat en Eredienst
14.00 u Handwerkclub in de consistorie in Aagtekerke
14.30 u Moderamenvergadering in ’t Voorlokaal.
10.00 u Kerkdienst Dorpskerk Aagtekerke. Voorganger:
dhr. H. Soeting. Collecte: Jeugd- en jongerenwerk
19.00 u Zanguurtje van 19.00-20.00 u. in ’t Voorlokaal.

Afwezigheid predikant
Van donderdag 14 maart t/m maandag 18 maart heeft ds. Rianne de Reus een
lang weekend vrij. Indien u in deze periode een predikant nodig hebt, kunt u
contact opnemen met een van de kerkenraadsleden of de voorzitter van de
kerkenraad, Rinus Moens, tel. 0118-581330.
De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Kopij zondagsbrief inleveren tot vrijdag 20.00 uur bij tiny.littel@kpnmail.nl
dhr. H. Littel, tel. 586665, email: scriba.pka@zeelandnet.nl
Informatie kunt u ook vinden op de website: http://www.pknaagtekerke-domburg.nl
De kerkdiensten in Aagtekerke en Domburg zijn te beluisteren via de website:
www.kerkomroep.nl
In de kerk is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden.
Om hiervan gebruik te maken zet u uw hoorapparaat op de ‘T-stand

