
Orde van dienst in de ELG te Zutphen 
voor 16e zondag na Pinksteren 2021  op 12 september
( in de periode van het coronavirus !)

Orgelspel Begroeting, mededelingen
Aansteken van de altaarkaarsen - de dienst begint

 
Voorbereiding
Vg: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

G: Amen.

Vg: Onze hulp in de naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Vg: …………………………….. vergeef ons wat wij misdeden

Gem: en laat ons weer in vrede leven.

Vg: Amen.


Ingangspsalm
Vg: Antifoon bij de ingangspsalm (gesproken)

‘Hoor mij, Heer, en antwoord mij, red uw dienaar die op u vertrouwt. Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot U’.

Lied: psalm  86: 1, 2, 4
( in beurtspraak op de volgende wijze)

• voorspel op het orgel

• 1e couplet gelezen  ( door G)
Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden, zie mijn bittere ellende
Hoed mijn leven, U gewijd, stel uw knecht in veiligheid.
Heer mijn God, wees mij genadig, want ik roep tot U gestadig.
Stel mij in het blijde licht, want ik zoek uw aangezicht.

 
 

• 2e couplet gelezen  ( door Vg) 
Ja tot U hef ik mijn leven, Gij zijt mild om te vergeven,
Rijk in goedertierenheid voor een hart dat tot U schreit
Heer, neem mijn gebed ter orde, wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij roep ik en Gij antwoordt mij.

 
• 4e couplet  gelezen   ( door G)

Leer mij naar uw wil te hand’len, laat mij in uw waarheid wand’len.
Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwe naam.
Heer mijn God ik zal u loven, heffen ’t ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

• naspel op het orgel

Vg: herhaalt antifoon

G: Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den

beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

 
Kyrië en Gloria
Vg: Laat ons de Heer om ontferming aanroepen  voor de      nood van de wereld en zijn naam prijzen want zijn

barmhartigheid heeft geen einde.

 
Vg: Here God ontferm U, (270a gezongen )

G: Christus ontferm U,  Here God ontferm U.


Vg: Ere zij God in den hoge (270a gezongen)

G: en vrede op aarde bij mensen van welbehagen.

 
 
 
De schriften geopend
Vg: De Heer zij met U ( 270b gezongen)

G: en met uw geest.

Vg: Zondagsgebed:



.……….  door Jezus Christus, onze Heer,

G: Amen
Oudtestamentische lezing
Lector: Deuteronomium 4: 1-2  

lied: psalm 92: 1 en 2
( op volgende wijze bespeeld & gelezen: )

• voorspel op orgel

• couplet 1 gelezen door G
Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst, zijn naam is eerbiedwaardig.
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.

 
• couplet 2 gelezen door lector

Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend de grote naam des Heren.

• naspel op orgel


Evangelielezing

Vg: aankondiging van het evangelie

Vg psalmwoord: 84: 6 (gesproken)
“Zie, God is mijn helper,  De Heer is het die mijn leven draagt”

Vg. Halleluja (270c gezongen) 
G Halleluja ( 2x) (270c gezongen) 
Marcus 8: 27 t/m 9:1  (door Vg)

G:  acclamatie:  “Lof zij U o Christus” (270d gezongen)

 
Preek
 
Meditatief orgelspel

 
lied 346: 1 t/m 10
( op volgende wijze bespeeld & gelezen: )

• voorspel op het orgel

• 1e couplet gelezen door Vg
Roept God een mens tot leven, wie weet waarom en hoe,
hij moet zichzelf prijsgeven, hij leeft ten dode toe.

• 2e couplet gelezen door G    
Gods woord roept door de tijden zijn volk en grijpt het aan.
Hij doet het uitgeleide, het moet de zee in gaan.

• 4e couplet orgelvers
Geroepen en verzameld uit dood en slavernij,
gedoopt in woord en water: dat volk van God zijn wij.

• 5e couplet gelezen door G
Met Hem in gesst en water tot zoon van God gewijd,
zijn wij met Hem begraven, verrezen voor altijd

• 6e couplet gelezen door Vg
Gestorven voor de zonde, in Jezus’ bloed vereend
en met elkaar verbonden, levend voor God alleen.

• 7e couplet orgelvers
Wie Jezus’ kelk wil drinken, zijn doop wil ondergaan,
zal in de dood verzinken en uit die dood opstaan.

   
8e couplet gelezen door Vg 
Hij zal zijn leven  geven, hij maakt zichzelf tot brood –
hij sterft en and’ren leven, hij overleeft de dood.

• 9e couplet gelezen door G
Wie weerloos in de aarde als graan gestorven is
wordt tot het brood verzameld dat aller leeftocht is.

• 10e couplet gelezen door Vg
O Heer, Gij zult ons brken en geven aan elkaar.
Uw tafel is het teken, uw vrijmacht maakt het waar.

• naspel op het orgel

 
Gaven en gebeden
Inzameling van de gaven (tijdens het naspel van lied 346) 
Vg: gebed over de gaven

Vg: voorbeden, acclamaties door G:  



Adem van God, vernieuw ons bestaan (368g gezongen)

stil gebed,  Onze Vader

Vg: Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome, Uw wil geschiede,

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde;

geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.

G: (gezongen:)

Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

 
 

Wegzending en zegen


Gem: (staande) 838: 1, 3, 4, ( gezongen)

1. O grote God, die liefde zijt, o Vader van ons leven,

vervul ons hart dat wij altijd ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld klaar en rein.

Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

 
3. Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen,

opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond.

Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

 
4. Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen.

Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht

waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

 
Vg: Zegen

G: Amen (3x)

De kaarsen worden gedoofd  
 
einde van de dienst

 
orgelspel 

 




