22e zondag na Trinitatis
31 oktober 2021

Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen

Gedenkdag der Kerkhervorming

Voorganger: ds. Nico Pronk, Haaksbergen
ouderling: mevrouw Cathrien van Reeuwijk
Lector: J. van Beijeren
Organist: de heer Jan de Ruiter





Vanwege de nog steeds aanhoudende coronasituatie wordt er in deze
dienst bijna niet gezongen; de liederen worden afwisselend door de
voorganger en lector gesproken. Alleen het slotlied en de responsies
worden gezongen.
De organist brengt de overige liederen muzikaal tot klinken.
Afkondigingen
Orgelspel
INTREDE
Begroeting, mededelingen, aansteken van de altaarkaarsen –
de dienst begint

Voorbereiding:
staan

v.

g.
v.
g.











allen

In de naam ✠ van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

v.

Buigen wij ons voor God



in vertrouwen op zijn barmhartigheid.


Voor U belijden wij,


almogende God,


voor heel uw kerk en voor elkaar


dat wij gezondigd hebben in gedachte, woord en daad;


in het kwade dat wij hebben gedaan


en in het goede dat wij hebben nagelaten.


Ontferm u over ons,


vergeef ons wat wij misdeden,
opdat wij weer in vrede leven.

g.



Amen.
allen gaan zitten

Ingangspsalm.



antifoon:

v. Als U de zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U is vergeving,
daarom eert men U met ontzag. (ps. 130 : 3, 4)


orgelspel



ps. 130 1, 3 en 4.

l.

1.





roep ik tot U, o Heer.





Gij kunt verlossing zenden,





ik werp voor U mij neer.





O laat uw oor zich neigen





tot mij, tot mijn gebed.





Laat mij gehoor verkrijgen,





red mij, o Here red!

v.

3.

Ik heb mijn hoop gevestigd





op God de Heer die hoort.





Mijn hart, hoezeer onrustig,





wacht zijn verlossend woord.





Nog meer dan in de nachten





wachters het morgenlicht,





blijf ik, o Heer, verwachten





uw lichtend aangezicht.

l.

4.

Gij al Gods bondgenoten,





zie naar zijn toekomst uit!





De Heer is vast besloten





tot goedertierenheid!





Hoort aan de goede tijding:





Hij geeft in zijn geduld





aan Israël bevrijding





van onrecht en van schuld.




v.

antifoon

Kyrie

Uit diepten van ellende

Als U de zonden blijft gedenken, Heer,



wie houdt dan stand?


Maar bij U is vergeving,


daarom eert men U met ontzag.




v.



orgelspel

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen



voor de nood van de wereld:
(…)


Zo bidden wij en roepen:
Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U.



tekst lied 229f.
Glorie aan God alleen hoog in de hemel

en hier allerwege waar wij wonen

vrede voor mensen al zijn beminden –

zijn oog rust op hen

Glorie die Eeuwige, Hem alle eer!
v .
 aat onze adem U loven en zingen:
L
a .
 achtige God, U ons leven een lied!
m
v .
 egenen wij U al onze dagen,
Z

dragen uw naam als een vuur met ons mee.
a .
 achtige God, Gij licht zienderogen!
M
v .
 achtige God, Gij Zoon en geliefde,
M

hoor naar ons roepen, vragen om vrede;

draag van ons weg alle dood, zelfgekozen
a .
 raag van ons weg heel de wereld van
d



v.


a.

Gij zij de enige, Gij onze Heer!
Gij toch de eerste, weg voor ons uit!



v.

Onder uw vleugels vinden wij leven,






a.

komen op adem het duister voorbij.
Machtige God, Gij, Zoon en Geliefde





krachtige Geest, alle glorie aan U.











orgelspel

Gloria:

v.












schuld.



Groet:

v.
v.

Laten wij bidden.

… gebedsstilte…
God van liefde en genade,



als wij in staat zijn



U en elkaar te zegenen,

d an ervaren wij dat

a ls een zegening van U;

h oud ons de hand boven het hoofd



heel de weg die wij gaan


uw toekomst tegemoet,


zodat ons leven waarde krijgt


voor U en voor de mensen om ons heen.


Deze dag en heel ons leven.
Amen.

a.

DE HEILIGE SCHRIFT
Lezing uit de Geschriften: Job 19 : 23 – 27.
Antwoordpsalm: psalm ps. 90 1, 2 en 17 vert. Gerhardt/van der Zeyde

afwisselend gesproken lector/voorganger.




orgelspel

v





1.



l.

Een gebed van Mozes, de man Gods
Heer, de toevlucht voor ons

2.

waart gìj, geslacht na geslacht.
Eer de bergen waren geboren,





voldragen aarde en wereld,





ja, van eeuwig tot eeuwig





zijt gij, God, die gij zijt.

v.

17.

Moge zó de goedgunstigheid zijn





van de Heer onze God over ons:





geef gìj het werk onzer handen bestand,





ja bestendig het werk onzer handen.







orgelspel.
Lezing uit de brieven: Hebreeën 7 : 23 -28
Lied: 907 : 1 en 4.

orgelspel
v.

1.

Jezus, mijn verblijden,





voor mijn hart de weide,





waar het vrede vindt,





’t hart dat in verlangen





naar U is bevangen,





dat U zo bemint.





Lam, o kom, mijn bruidegom.





Buiten U is niets op aarde





zo beminnenswaardig.

l.

4.

Wat zou ik nog treuren,





als de Heer der vreugde,





Jezus, binnenschrijdt!





Zij die God beminnen





zullen vreugde winnen







ook uit bitterheid.





Of mij ’t kwaad naar ’t leven staat,





toch zijt Gij ook in mijn lijden,





Jezus, mijn verblijden.





orgelspel


De voorganger kondigt evangelie aan:





v.







Evangelie van Jezus Christus,
verhaald



door Markus

allen staan

v.

Halleluja, Godlof!

God geneest wie gebroken zijn,

en verzorgt hun diepe wonden (ps. 147:3)
g.
 alleluja, Godlof!
H


Lezing van het evangelie: Markus 12 : 18 - 27

Lof zij U, o Heer!

g.

allen gaan zitten
Preek, besloten met

v.

In de Naam + van de Vader



en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

a.
Meditatief orgelspel.

GEBEDEN EN GAVEN
De gaven kunnen ook worden overgemaakt op de daartoe bekende
rekeningnummers.



Dankzegging en voorbede, intenties steeds besloten met






v.


a.

… gebedsstilte …
Zo bidden wij:
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

(367c)
Stil gebed
Afsluitend gebed



Onze Vader



a.
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 van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

Slotlied:
gezongen


a.



gezang 898.
1 .
 en vaste burcht is onze God,
E







een wal die ’t kwaad zal keren;





zijn sterke arm houdt buiten schot





wie zich niet kan verweren.





De vorst van het kwaad,





de aartsvijand staat





geharnast in ’t veld;





in list en in geweld





kan geen hem evenaren.



2.




wij gaan terstond verloren,





wanneer de held niet voor ons strijdt,





die God heeft uitverkoren.





Zo gij ’t nog niet wist:





Jezus Christus is ’t,





de Heer van ’t heelal,





die overwinnen zal, –





God zelf staat ons terzijde.

Al onze macht is ijdelheid:



orgelvers:

3.

Al wordt de wereld ook een hel





en ’t leven niets dan lijden,





wij vrezen niet, – Immanuël





zal stellig ons bevrijden.





Hoe satan ook woedt





en wat hij ook doet,





’t is machtloos geweld, –





zijn vonnis is geveld.





Eén woord en hij moet vallen.


gezongen a.
stand,

4.

Gods heilig woord alleen houdt





Gods waarheid zal ons staven.





Hij leidt ons en met milde hand





schenkt Hij zijn geestesgaven.





Al rooft de tiran





ons wat hij maar kan,





ons goed en ons bloed, –





laat hem zijn overmoed!





Gods rijk blijft ons behouden.


ZENDING EN ZEGEN

v.

Ga dan allen heen
in de verwachting van de toekomst
v an onze Heer.

Zegene en behoede U
de almogende en barmhartige God,
✠ Vader, Zoon en heilige Geest.

a.

Amen

de kaarsen worden gedoofd – einde van de dienst
orgelspel
**

3

