
Orde van dienst in de ELG te Zutphen
voor zondag Laetare 2021  op 14 maart
( 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.

Gem: Amen.

Vg: Onze hulp in de naam van de Heer

Gem: 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)

‘Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar’

Lied: psalm  122: 1, 3
( in beurtspraak op de volgende wijze)

• voorspel op het orgel
• De 1e vier regels gelezen door Vg
• de vervolgregels gelezen door lector

 
 
1. Vg: Hoe sprong mijn hart hoog op in mij

toen men mij zeide: “Gord u aan

om naar des Heren huis te gaan!”

Kom ga met ons en doe als wij!

   Lec.: Jeruzalem dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in,

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!

Jeruzalem, van ver aanschouwd,

wel saamgevoegd en welgebouwd,

o, schone stede, die wij groeten.

 
3. Vg: Bid heil toe aan dit Vredesoord:

dat die u mint bevredigd zij,

dat vrede in uw wallen zij

gezegend zij uw muur en pooort!
   Lec.: Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in

om u met vrede te ontmoeten!

Om al mijn broeders binnen u,

om ’s Heren tempel wil ik u,

o stad van God, met vrede groeten.
• naspel op het orgel

 
Vg: herhaalt antifoon


Kyrië

Vg: Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de     nood van de wereld.  
Vg: Here God ontferm U,   
L: Christus ontferm U, Here God ontferm U.





De schriften geopend
Gebedsgroet en zondagsgebed

Vg: De Heer zij met U (gesproken)

L: en met uw geest.

Vg: Zondagsgebed:
.……….
door Jezus Christus, onze Heer,

L: Amen

 
Oudtestamentische lezing
Lector: Exodus 15: 1-21

Lector:  lied  169
voorspel op orgel

1. lec.: De koning van Egypteland trok al zijn legers saam.
Ons lot was echter in Gods Hand. Geprezen zij zijn Naam.
Refrein als orgelvers:
Zing de Heer want Hij is hoog verheven,
Het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee.
Zing de Heer, want Hij is hoog verheven,
Het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee.

 
2. lec.: Hun ruiters zaten hoog te paard, hun wagens reden snel,

maar hoger nog verheven is die streed voor Israël

Refrein als orgelvers
3.lec.: De aarde dreunde van geweld, de lucht zag zwart van stof.

Maar met ons was de sterke held. Zing, Israël zijn lof

Refrein als orgelvers
4. lec.: Zijn adem baande ons een pad, de wind werd bondgenoot.

De vijand echter vond zijn graf in ’t water van de dood.

 Refrein als orgelvers
5.lec.: Voor altijd worden man en paard verzwegen in de vloed.

Maar rondom is de naam vermaard van Hem die wond’ren doet.

Refrein als orgelvers

6.lec.: Loof nu de Heer met snarenspel en hef de tamboerijn,

want Hij verloste Israël. Geprezen moet Hij zijn.

Refrein als orgelvers

 
Evangelielezing 
Vg: aankondiging van het Evangelie

allen gaan staan


L:  Marcus 14: 22-26

lied: 339a  (als orgelvers)

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie o Vader,

o Zoon, o Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. 
Preek
 
Meditatief orgelspel

 
lied 657:
1. (orgelvers)

Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht

Om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht.

Elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.

De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.

 
2.  vg.: Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,

het lied op and’re lippen draagt mij dan door de nacht.

Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:

het lied van uw verlangen heeft mij aan ’t licht getild.

 
3. vg.:  Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht.

De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht!



God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang,

waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang.

 
4. (orgelvers)

Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.

Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest.

In ons gezang mag lichten hert komend bruilofstsfeest.

 
Vg: Voorbeden,

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.

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

 
Wegzending en zegen

slotlied 176 1, 2, 4 en 6

( gelezen op volgende wijze: )
• voorspel op orgel

1. vg: Om Sions wil zwijg ik niet stil, maar zal het heil des Heren

Jeruzalem met luide stem lofzingend profeteren;

Totdat uw leed gewroken is, totdat uw licht ontstoken is

Totdat gij straalt in ere.

 
2. (orgelvers)

Uw luister gaat als dageraad

voor alle volken blinken.

Gij draagt voortaan een nieuwe naam die God u toe zal denken.

O kroonjuweel, o donk’re gloed ,

o kleinood Gods dat flonk’ren moet

Met glans die Hij zal schenken
4. vg.: Rondom de muur wordt ieder uur

 Gods wachtwoord doorgegeven.

Zo is de tijd die nu verstrijkt

met zijn geheim doorweven.

Gun u geen rust bij dag en nacht,

totdat door Gods gezag en macht

Jeruzalem mag leven

 
6. (orgelvers) 

Ruim baan, ruim baan! Gods volk mag gaan

Naar ’t land van melk en honing.

Trek voort, trek voort! Ga door de poort

Van zijn verheven woning.

De volken zien uw heilig spoor,

zij volgen het en neigen voor

De standaard van uw koning.


Vg: Zegen  
Gem: Amen

 
De kaarsen worden gedoofd; 
einde van de dienst
orgelspel






