
Dienst voor de eerste zondag in de veertigdagentijd
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen
21 februari 2021
 
Opening
Wij zijn hier in de naam van De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen
 
Inleiding op de dienst…
Vg/G: Heer, het is uw wil en uw gebod, dat wij tot u bidden en met al onze
noden tot U komen. Daarom richten wij ons tot U, want er zijn vragen en noden
genoeg; ook al wat ons daarbij hindert en van U afhoudt, onze kwaadaardigheid;
Wij gaan er onder gebukt als een last, neem Gij haar weg en vergeef ons onze
schuld. Amen
 
Intochtspsalm
Vg. Roep jij mij aan, Ik geef antwoord, in de nood zal Ik bij je zijn, je bevrijden
en met roem overladen. (Ps. 91: 15)
 
Vg/G. Ps 91: 1-2; 11-12
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw
van de Ontzagwekkende zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn
God, op U vertrouw ik.
 
Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun
handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan en steen.
 
Roep jij mij aan, Ik geef antwoord, in de nood zal Ik bij je zijn, je bevrijden en
met roem overladen.
 
Kyriegebed (Vg./G)
Wij gedenken het verbond, dat u na de grote vloed met ons hebt gesloten en wij
leggen de verschrikkingen van de wereld voor u neer,
die ons mensen verstikken. Met de belofte, gegeven aan Noach, komen wij op
adem en daarom kunnen wij roepen: Heer, ontferm U
 
In dit leven voor bekoring, beproeving en dood, waarin wij opstandig zijn tegen
u en elkaar en ons van u af wenden, bidden wij om de kracht van uw Zoon, die
door water en woestijn de weg van uw volk is gegaan en die door alle
beproevingen te doorstaan ons vrij maakt.
Daarom roepen wij: Heer ontferm u
 
Laat uw goede boodschap de wereld veranderen. In uw Zoon hebben wij uw
Koninkrijk onder handbereik. Laat zijn nabijheid ervaren worden door mensen
die in de woestijn van het leven zijn, door mensen die hongeren en dorsten naar
gerechtigheid.
Daarom roepen wij: Heer ontferm U over ons.
 
Zondagsgebed
 
Lezing OT   Genesis 9: 8-17
 
Vg/G Lied 603 Lied van de vloed (tekst Huub Oosterhuis)
De vloed van vóór de tijd, van vóór Gij hebt gesproken.



De nacht van vóór het licht. De dood van vóór uw naam.
 
Wat wilt Gij dat ik ben, een wrakhout op de golven?
Wie weet ik dat Gij zijt? De ark van mijn behoud.
 
Van vóór de vloed zijt Gij. Nog eer ik werd geboren,
had Gij mijn koers gezet door deze diepten heen.
 
En na de vloed komt Gij. Uw boog staat in de wolken,
uw uitgestrekte arm, uw hand die ons bevrijd.
 
En ooit zal hoog en droog op gouden fundamenten
uw stad voor eeuwig staan. En dood zal niet meer zijn.
 
Lezing uit het Evangelie Marcus 1:12-15
 
Geloofsbelijdenis (Vg/G)
Ik geloof in God die het beste in mensen naar boven haalt
en mensen steeds weer in beweging zet; die mij ertoe aanspoort iets van mijn
leven te maken  voor mezelf en anderen.
 
Ik geloof in Jezus, een mens die God zichtbaar maakte
in het leven van alle dag, die mensen hun verantwoordelijkheid liet zien en
vragen stelde bij vanzelfsprekendheden. Hij hielp mensen in zichzelf en in God
te geloven. Jezus spoorde hen aan te vertrouwen op de weg die je hart wijst. Hij
leefde van en vóór Gods visioen van vrede en gerechtigheid en baande steeds
opnieuw de weg ernaar toe.
 
Ik geloof in de Geest, de levensadem van God, de wind die in ons waait die ons
open doet staan voor wat er werkelijk toe doet. Amen
 
Preek
 
Orgelmuziek
 
Voorbeden (Vg.)
acclamatie: God in de hemelen, zie naar uw mensen, wijs ons de weg naar het
leven
 
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
 
Slotlied Lied 604 De eerste dag der week (tekst Joke Ribbers)
De eerste dag der week, de wereld is begonnen.
De baaierd raakt van streek, de hemel staat vol zonnen.
Wat het oog ons bericht staat in ons hart te lezen.
Wij zien het levenslicht, nu Christus is verrezen.
 
Het water van de vloed stond ons al aan de lippen,
het wrakhout van de moed brak krakend op de klippen,
toen steeg de vogel hoop op vleugels hooggeprezen;



wij vieren onze doop nu Christus is verrezen.
 
Wij delen brood en wijn. Al waren onze zonden
zo rood als karmozijn, ons beeld blijft ongeschonden.
Het graf, de moederschoot zal niet het einde wezen.
Wij leven uit de dood nu Christus is verrezen.
 
Zegen
 
Orgelspel


