EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE ZUTPHEN
EEUWIGHEIDSZONDAG
CHRISTUS KONING
21 NOVEMBER 2021

AFKONDIGINGEN
VOORBEREIDING
v:
In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest.
g:
Amen.
v:
Onze hulp is in de naam van Heer
g:
die hemel en aarde gemaakt heeft.
v:
Voorbereidingsgebed

g:
v:

… vergeef ons al wat wij misdeden
opdat wij weer in vrede leven.
Amen.

ANTIFOON
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer.
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk:
Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
(Jeremia 29:11).
INTROÏTUS
Psalm 50: 1 en 2 (gesproken door allen)
1 De Heer die leeft, de God der goden spreekt,
van waar de zon rijst als de dag aanbreekt,
tot waar zij, als de nacht komt, ondergaat,
roept Hij de aarde op, want Hij houdt raad.
Uit Sion, hoog in heerlijkheid verheven,
verschijnt de Heer, door blinkend licht
omgeven.
2 Door een verterend vuur voorafgegaan,
omgeven door een werv'lende orkaan,
komt onze God, geweldig schrijdt Hij
voort.
En Hij verheft zijn stem om 't verste oord
in hemel en op aarde te doen horen
dat Hij zal richten wie Hij heeft verkoren.

ANTIFOON

KYRIE EN GLORIA
Lied 299 f
v:
Heer, ontferm U, Christus, ontferm U, Heer, ontferm U over ons.

Tegen het donker laten wij zingen, meer dan een leven lang,
g:
v:

grenzeloos groot, heeft Hij hart voor mensen!
Glorie de Eeuwige, Hem alle eer!
Glorie aan God alleen hoog in de hemel en hier allerwegen,

hier waar wij wonen vrede voor mensen al zijn beminden –
g:
v:
g:
v:
g:
v:
g:

zijn oog rust op hen.
Glorie de Eeuwige, Hem alle eer!
Laat onze adem U loven en zingen,
machtige God, U ons leven een lied!
Zegenen wij u al onze dagen,

dragen uw naam als een vuur met ons mee.
Machtige God, Gij licht zienderogen!
Machtige God, Gij Zoon en geliefde, hoor naar ons roepen,
vragen om vrede; draag van ons weg alle dood zelfgekozen,
draag van ons weg heel de wereld van schuld,

v:
g:
v:
g:

Gij zijt de enige, Gij onze Heer!
Gij toch de eerste, weg voor ons uit!
Onder uw vleugels vinden wij leven,

komen op adem het duister voorbij.
Machtige God, Gij, Zoon en Geliefde,
krachtige Geest, alle glorie aan U!

GROET
v:
 e Heer zij met u
D
g:
en met uw geest.
COLLECTAGEBED
LEZING UIT OUDE TESTAMENT
Sefanja 1:14 – 2:3
GRADUALE
Psalm 44: 11
l:
Waarom houdt Gij U slapend, Here
en blijft Gij uw gelaat afkeren?
a:
Erken uw volk, - het is uw zaak!
Vergeet ons niet voorgoed, ontwaak!
l:
Wij liggen in het stof terneer,
van de aarde niet te onderscheiden.
a:
Sta op, breng in ons lot een keer!
God, om uw trouw, kom ons bevrijden!
EPISTELLEZING
Kolossenzen 2: 6-13
ZONDAGSLIED (1: voorganger; 2: allen)
Lied 439: 1 en 2
Verwacht de komst des
1
Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.
2 Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim
baan.
Hij komt, bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

PSALMWOORD
v:
God, wij loven U dag na dag,
uw naam zullen wij altijd prijzen. Halleluja!
a:
Halleluja!
EVANGELIELEZING
Marcus 13: 14-27
g:
Lof zij Christus in eeuwigheid.
PREDIKING
ORGELSPEL
LIED

Psalm 65: 1 en 3 (gesproken door allen)
1 De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot u zich
wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.
3 Gij antwoordt met geduchte daden,
Gij treedt voor ons in 't krijt.
God van ons heil, Gij gaat te rade
met uw gerechtigheid.
O Gij vertrouwen aller landen
die ver gelegen zijn,
Gij houdt het oordeel in uw
handen,
de aard' is uw domein.
GEBEDEN
Dankgebed
Voorbeden; responsie: Lied 367 j
Wij bidden U, verhoor ons, Heer.
Stil gebed

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL
Credo
Lied 343 (gesproken door allen)
1 Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt,
die aarde, zon en sterren met jubel schept,

die hoort de klacht van kleinen, hen ziet en redt.
2 Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon,
die mensen hielp en meeleed en werd gedood.
Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont.
3 Geloofd zij god die in de wereld met vuur en geest
ons zuivert en doet opstaan en muren breekt,
tot alle volken een zijn in Christus’ geest.
4 Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt,
die is en was en zijn zal en met ons blijft
en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt.


v:
g:
v:
g:
v:
g:

v:

Praefatie
Vrede zij met u,
en met uw geest.

Verheft uw harten.
Wij hebben ze bij de Heer.
Laten we dankzeggen, de Heer, onze God.
Het is waardig en recht.
Lofprijzing
Ja, waardig is het en recht, betamend en heilaanbrengend,
dat wij U, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God,
te allen tijde en aan alle plaatsen dankzeggen door Christus onze Heer,
want door Hem leven wij, die aan de dood onderworpen waren, in de
verwachting van de opstanding uit de doden. Daarom wij met engelen en
aartsengelen de lof van uw heerlijkheid:

Sanctus en Benedictus (gesproken door allen)
Heilig, heilig, heilig is God, de Here Zebaoth,
vol zijn hemel en aarde van zijn heerlijkheid.
Hosianna in den hoge.
Geloofd zij Hij, die komt in de naam van de Heer.
Hosianna in den hoge.
Avondmaalsgebed – inzettingswoorden
Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op 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.

Agnus Dei (gesproken door allen)
Christus, o lam Gods, die der wereld zonden draagt,
erbarm u over ons.
Christus, o lam Gods, die der wereld zonden draagt,
erbarm u over ons.
Christus, o lam Gods, die der wereld zonden draagt,
Geef ons uw vrede. Amen.

v:
g:
v:

Pax domini
De vrede van de Heer zij met u allen.
Amen.
Groeten wij elkaar met de vrede van Christus.
Communio

v:
g:
v:

Postcommunio
Dankt de Heer, want Hij is vriendelijk,
want zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Amen.
Dankgebed

Danklied
Lied 447 (gesproken; allen: 1 en 3: voorganger: 2)
1 Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal
staan,
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.
2 Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots,
zal Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk
Gods.
Tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven.
3 En een smidse van 't huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een
zicht.
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen.
ZENDING
v:
Gaat heen in de vrede van de Heer,
g:
God zij lof en dank.
ZEGEN
ORGELSPEL



