Evangelische Kerk Aarschot vzw
Maart 2019
Het lied van de maand Maart
Opwekking 382 – O Heer, de nacht komt over ons
O Heer, de nacht komt over ons.
Het grote oordeel wacht
tot U zult spreken.
O Heer, kunt U nog aanzien
hoe uw liefde wordt veracht,
hoe mensen breken?

(Refrein)
O Heer, de macht van 't duister
doet zijn gif van angst en haat
op aarde stromen.
O Heer, laat ons ontwaken
met de liefde die bevrijdt.
Laat uw rijk komen.

Refrein:
Ontferm U Heer.
(Ontferm U Heer)
Vergeef ons Heer.
Genees ons Heer
en maak uw kerk weer nieuw.
Herstel het recht.
Geef vrede.
Doorstroom het land
met uw gerechtigheid.

(Refrein)
O Heer,
toch zal het kruis voortaan
als baken van de hoop
boven ons land staan.
Door het vuur
zal men uw schoonheid zien
en zal uw volk opnieuw
voor U in brand staan.

O Heer, waar is de vredesduif,
of zijn haar vleugels lam,
voorgoed gebroken?
O Heer, wij bouwen oorlogstuig
en kinderen gaan dood
van brood verstoken.

(c) 1987 Make Way Music / Universal Songs
Tekst & muziek: Graham Kendrick
Ned. tekst: Rikkert Zuiderveld
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Rooster zondagsdiensten
Datum
3 maart

Dienstleider
David

Prediking
Vrije Bijdragen

10 maart
Avondmaal
17 maart

Jasper

Niels

Louis

Joas Maria

KIndermoment Zang
Jos
Willem en
Niels
Anja
Chris en
Greta
Menno
Willem en
Niels
Anja
Erik en
Nathalie

24 maart
David
Jasper/Gie
Avondmaal/
Doopdienst
31 maart
Jasper
Gie
Yuliya
Meredith
Verantwoordelijke dienstleiding: Jasper / Verantwoordelijke prediking: David

Leesteksten
Datum
3 maart

Titel
God is
Koning

10 maart

Jezus gaat
naar
Jeruzalem

17 maart

Jezus jaagt
handelaars
uit de
tempel

24 maart

Jezus deelt
brood en
wijn uit

31 maart

Jezus wordt
gevangeng
enomen

Leestekst
Deze zondag is de laatste zondag die hoort
bij het blok met verhalen over Mozes in
Egypte.
Hier staat Psalm 97 centraal. In deze psalm
komen verschillende motieven terug uit de
verhalen over Mozes en God.
Op deze zondag staat Lucas 19:29-40
centraal: Jezus rijdt op een ezel naar
Jeruzalem, terwijl zijn leerlingen voor hem
juichen en God danken.
Lucas 19:45-48 vertelt over Jezus die naar de
tempel in Jeruzalem gaat en daar de
handelaars weg jaagt, omdat Gods huis een
plaats moet zijn om te bidden. Jezus gaat
ook in de tempel uitleg geven over God.
Tijdens de laatste maaltijd met zijn leerlingen
deelt Jezus brood en wijn uit, vertelt Lucas
22:14-23 en 22:31-34. De leerlingen moeten
deze maaltijd steeds opnieuw houden om
aan hem te blijven denken.
Op deze zondag staat Lucas 22:39-53. Jezus
is op de Olijfberg, hij is bang en bidt tot God.
Dan verraadt Judas hem, en wordt Jezus
gevangengenomen
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Kringen

Dag + tijdstip
Maandag om 19u30
Woensdag om 19u30
Woensdag om 19U30
Donderdag om 19u30
Vrijdag om 14u30

11 maart
13 maart
13 maart
14 maart
15 maart

KRINGEN
25 maart
27 maart
27 maart
28 maart
29 maart

Locatie
bij Marleen
bij Jos en Gloria
bij David
bij Jasper of Niels
bij Karel en Lieve

Bidstonden

Dinsdag 5 en 19 maart bij Chris en Greta.

Lofprijsavond
Datum + tijdstip

Locatie

15 maart van 19.30 tot 21.00 u

Kapel Bergvijver

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool
3 maart
10 maart
17 maart
24 maart
31 maart

Toezicht kinderen 5-12 jaar Crèche (kinderen -5)
Jasper
Femke
Ilona
Florami
Greet
Katinka
Marijke
Brigitte
Veerle & David
Lies

Koffiedienst

3 maart
Robin en Greet
10 maart
Gie en Bea
17 maart
Marijke en Florami
24 maart
Rik en Therese
31 maart
Louis en Lutgard
Meebrengen
∼ 1 thermoskan koffie
∼ 1 liter gewone melk
∼ suikerklontjes
∼ 1 fles mineraalwater
∼ koekjes
∼ 3 bussen sap
Degenen die koffiedienst hebben nemen na afloop alle lege verpakkingen
en restanten mee naar huis alsook een plastieken zak om het afval in te doen
Verantwoordelijke koffiedienst: Greet

Bij verhindering graag onderling ruilen en elkaar informeren.
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Verjaardagen in de maand Maart
03) Yelena
07) Ella (Chantal)
11) Chris Sebrechts
13) Bea
16) Obed
21) Nora
24) Irene
25) Paloma Mboungou

Tieners
(geen info: zie Anja/Jasper/Menno…)
Vrouwen
dag Eva,
graag wil ik jullie herinneren aan de vrouwendag in Brasschaat op zaterdag
23 maart.
Als er genoeg interesse is kunnen we vervoer regelen.
groetjes!
Bea

Data lofprijsavonden 2019

15 maart
19 april
17 mei
21 juni

19 juli
16 augustus
20 september
18 oktober
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8 november
20 december

Bijdragen

Vertaling:
"God heeft jou
geplaatst in dit
moment waar je bent
voor een reden,
denk daaraan en
vertrouw Hem en weet
dat Hij alles aan het
uitwerken is."
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Alarmnummers
Jezus is op de hoofdlijn, bel Hem op en vertel Hem wat je wilt

Als je verdriet hebt, bel Joh 14
Als mensen je teleurstellen, bel Psalm 27
Als je vruchtbaar wilt zijn, bel Joh 15
Als je hebt gezondigd, bel Psalm 51
Als je je zorgen maakt, bel Matth. 6:19-34
Als je in gevaar bent, bel Psalm 91
Als God ver weg lijkt, bel Psalm 139
Als je je geloof wakker geschud moet worden, bel Hebr. 11
Als je eenzaam en bang bent, bel Psalm 23
Als je bitter en kritisch bent, bel I Cor 13
Voor het geheim tot geluk volgens Paulus, bel Col 3:12-17
Om het christendom te begrijpen, bel II Cor 5:15-19
Als je je down en terneergeslagen voelt, bel Rom. 8:31
Al je vrede en rust wilt, bel Matth. 11:25-30
Als de wereld groter lijkt dan God, bel Psalm 90
Als je zekerheid in Christus wilt, bel Rom. 8:1-30
Als je voor werk of recreatie op reis gaat, bel Psalm 121
Als je gebeden eng worden of egoïstisch, bel Psalm 67
Voor grotere vindingrijkheid, bel Jes. 55.
Als je moed nodig hebt voor een taak, bel Jozua 1.
Om te weten hoe met je naaste om te gaan, bel Rom. 12.
Als je aan investeringen en winst denkt, bel Marcus 10.
Als je depressief bent, bel Psalm 27.
Als je portemonnee leeg is, bel Psalm 37.
Als je het vertrouwen in mensen verliest, bel I Cor. 13.
Als mensen onvriendelijk lijken, bel Joh. 15.
Als je ontmoedigd bent over je werk, bel Psalm 126.

ALTERNATIEVE NUMMERS:

Om met angst om te gaan, bel Psalm 34:7
Voor veiligheid, bel Psalm 121:3
Voor zekerheid, bel Marcus 8:35
Voor nog meer zekerheid, bel Psalm 145:18

ALLE LIJNEN NAAR DE HEMEL ZIJN 24 UUR PER DAG OPEN!
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