
Evangelische Kerk Aarschot vzw
April 2022

Het lied van de maand april
Opwekking 799 - In eeuwigheid

De middag kleurde zwart
De hemel treurde zacht

Gods Zoon werd aan het kruis geslagen
Hij werd voor ons vervloekt
Vergoot voor ons Zijn bloed

Zo heeft Hij onze straf gedragen

Hij gaf één laatste schreeuw
De hemel keek en zweeg

Gods Zoon werd naar het graf gedragen
Een oorlog in het graf

De dood werd overmand
Op eigen grond voorgoed verslagen

Opeens bewoog de grond
De steen werd weggerold

Volmaakte liefde won zelfs van het graf
Nee, dood, jij heerst niet meer

De Opgestane Heer
Heeft al je macht gebroken

Want Jezus leeft in eeuwigheid
Verrezen Heer, in heerlijkheid

Verheven en verheerlijkt
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft!

Opeens bewoog de grond
De steen werd weggerold

Volmaakte liefde won zelfs van het graf
Nee, dood, jij heerst niet meer

De Opgestane Heer
Heeft al je macht gebroken

Want Jezus leeft in eeuwigheid
Verrezen Heer, in heerlijkheid

Verheven en verheerlijkt
Jezus, Hij leeft!

Jezus, Hij leeft!

Want Jezus leeft in eeuwigheid
Verrezen Heer, in heerlijkheid

Verheven en verheerlijkt
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft!

(Halleluja)

Halleluja, Hij leeft
U leeft in eeuwigheid

Oh in eeuwigheid Heer

We zingen halleluja
We zingen halleluja
We zingen halleluja

Het Lam is opgestaan! (x8)

Want Jezus leeft in eeuwigheid (Hij leeft in
eeuwigheid)

Verrezen Heer, in heerlijkheid (Hij is verrezen)
Verheven en verheerlijkt

Jezus, Hij leeft! (Jezus, Hij leeft!)
Jezus, Hij leeft! (Want Jezus leeft in eeuwigheid)

Want Jezus leeft in eeuwigheid
Verrezen Heer, in heerlijkheid

Verheven en verheerlijkt
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft!

Halleluja
Hij leeft! Hij leeft!

Zing halleluja
Jezus, Jezus, …

Songwriters: Brian Johnson / Kari Jobe / Joel Taylor /
Jenn Johnson / Gabriel Wilson / Christa Black Gifford /
Harold Ten Cate
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Het kinderlied van de maand april
Eli Eli

Eli Eli

Ergens ver van alle huizen
Op een heuvel staan drie kruisen

In het midden hangt een man
Die daar sterven moet

De mensen willen van Hem af zijn
Waarvoor zou dit nu de straf zijn

Want Hij heeft geen kwaad gedaan
Alleen maar goed

Eli Eli lama sabachtani
Eli Eli lama sabachtani

Dan opeens hoor ik Hem praten
Waarom hebt U Mij verlaten

Waarom komt U Mij niet helpen
In mijn verdriet

Vader ik ben als een blinde
Nergens kan ik U meer vinden

U was altijd zo dichtbij
Ik begrijp het niet

Eli Eli lama sabachtani
Eli Eli lama sabachtani

Dat was alles wat ik hoorde
Jezus' allerlaatste woorden

Niemand weet waarom de Vader
Zijn Zoon verliet

Maar als je denkt dat je alleen staat
Hij weet wat er door je heen gaat

Hij zal altijd bij je zijn
Als geen mens je ziet

Eli Eli lama sabachtani
Eli Eli lama sabachtani

Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld
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Rooster zondagsdiensten
Datum Dienstleider Prediking KInder-

moment
Zang Meng-

paneel
3 april David Gie Veerle Willem Robin
10 april Louis Gastspreker:

Chris S.
Menno Chris en

Greta
James

17 april Jasper David Jasper Willem Chris

24 april David Jasper David Menno James

Voorlopige verantwoordelijke dienstleiding/ prediking: David

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool
Toezicht kinderen 5-12 jaar Crèche (kinderen -5)

3 april Anaë Veerle
10 april Marijke Naomi
17 april Anja Lieve
24 april Ilona Lies

Koffiedienst
3 april Erik en Nathalie
10 april Louis en Lutgart
17 april Willem en Marry
24 april Jasper en David
Meebrengen
∼ 2x thermoskan koffie
∼ 1 liter  gewone melk
∼ 2  flessen mineraalwater
∼ 2 flessen sap
∼ koekjes
∼ afvalzak
∼ schotelvod

- Er staat een vuilbakje waarin je verpakkingen en restanten kan indoen. Gelieve het
vuilniszakje mee naar huis te nemen en er een nieuw in te doen. Deze zie je liggen
liggen onderaan de vuilbak wanneer je het volle vuilniszakje eruit haalt.
- Graag willen we jullie allemaal aanmoedigen om je eigen beker mee te nemen om
onnodig afval te beperken, maar er zijn ook kartonnen bekers voorzien
Verantwoordelijke koffiedienst: Rina
Bij vragen of opmerkingen, mag u steeds Rina hierover informeren.
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Leesteksten
Datum Titel Leestekst
3 april Blijven denken

aan wat Jezus
heeft gedaan

Deze zondag is de vijfde van een blok met zeven
teksten over Pasen als feest van bevrijding en
als beginpunt van de reis naar de nieuwe
wereld, die God ons beloofd heeft.

Op deze zondag staat Lucas 22:7-8 en 14-20
centraal: Jezus viert met zijn leerlingen het
Joodse paasfeest.

10 april Jezus het
Paaslam

Op deze zondag staat Lucas 23:44-49 en 1 Petrus
1:18-19 centraal: Jezus wordt aan het kruis
gehangen en sterft.

17 april Pasen: bevrijd op
weg naar Gods
nieuwe wereld

Op deze zondag staan Lucas 23:50 – 24:8 en
Hebreeën 3:1 centraal: Dankzij Jezus’
opstanding ligt de weg naar Gods nieuwe
wereld voor ons open.

24 april Gods belofte voor
Abram

Genesis 12:1-9 en Genesis 15:1-6 staan centraal:
God roept Abram om op reis te gaan vanuit de
stad Charan naar het land Kanaän. En hij
belooft aan Abram dat hij veel nakomelingen
zal krijgen.

Kringen
Dag + tijdstip KRINGEN Locatie
Dinsdag om 20u00 29 maart 12 april 26 april Bij Willem en Marry
Woensdag om 20u00 30 maart 13 april 27 april Bij David en Veerle
Donderdag om 19u30 31 maart 14 april 28 april Bij Gie en Bea
Vrijdag om 14u30 1 april 15 april 29 april Bij Karel en Lieve

Bidstonden
Dinsdag 5 & 19 april is er bidstond. Dit om 20.00uur.
Inloggen via Zoom kan vanaf 19.55 uur. Het moment zal tot max 21.00 uur doorgaan.
Voor meer informatie, aarzel niet om Jasper zijn hulp in te schakelen.
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Bijdragen

Eenzaamheid. Op ons Samaria-personeel en een neef en (schoon)zus
na, hebben Théo en ik nog steeds geen vrienden in Banfora. Goede
christen vrienden zijn echt goud waard, en moeten wij nu al jaren
missen. Jullie mogen hier zeker voor (blijven) bidden.

Anderzijds wilde ik jullie graag laten weten dat mijn gebedsmails –
hoewel onpersoonlijk – toch ook deels een weg zijn voor mij om mijn
“hart te luchten”. Ik krijg meestal geen of amper reacties, terwijl ik
weet en geloof dat jullie (in gedachten) heel erg met ons meeleven.

Weet dat behalve jullie gebeden ook een korte reactie over wat jullie
pakkend/triestig/mooi/bemoedigend/vreemd/shockerend… vinden
echt kan deugd doen en ons de moed geeft om door te gaan.

Bedankt en Gods zegen!
Théo en irene
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Lofprijsavond april 2022
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