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Vijfde zondag na Epifanie  !

(zondag Sexagesima) !
7 februari 2021 !!

!  !!!
Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen !!!!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Voorganger: ds Nico Pronk, Haaksbergen 
ouderling: mevrouw Irma Wessels 
Lectrix: mevrouw Carry Nijland 
Organist: de heer Jan de Ruiter  !!!!!!!!!!
In deze streaming-dienst worden de liederen afwisselend 
door  de voorganger en lectrix gesproken.  
De organist brengt de liederen muzikaal  tot klinken. 
Afkondigingen 

Orgelspel  
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INTREDE 

Begroeting, mededelingen, aansteken van de altaarkaarsen –  
de dienst begint !
Voorbereiding:       allen 
staan !
 v. In de naam + van de Vader  
  en de Zoon en de heilige Geest.  
 g.  Amen. !
 v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
 g. 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, 
 g. opdat wij weer in vrede leven. 
  Amen.  

allen gaan zitten 
Ingangspsalm. 

 v.  antifoon:  
God, wees ons genadig, 
zegen ons met het licht van uw ogen.  (naar ps. 

67:2) 
   

orgelspel  

ps. 67 : 1 en 3.  vs. 1 gesproken door lectrix 
  vs. 3 gesproken door voorganger. 
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 1. God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde  
elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen 
ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 

 3.  De aarde heeft de vrucht gegeven, 
 die door de hemel werd verwekt, 
 en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
 waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
 God is ons genegen 
 onze God geeft zegen, 
 Hij die alles geeft, 
 Hij zal zijn geprezen, 
 Hem zal alles vrezen 
 wat op aarde leeft. 

  v. antifoon: 
   God wees ons genadig, 
    zegen ons met het licht van uw ogen.  (naar ps. 

67:2)  

  orgelspel  

Kyrie  v. 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. !

Glorialied:  869 : 1, 5 en 7.  

 orgelspel 

 v. 1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 
   oorsprong van al het goede, 
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   de God die louter wonderen doet. 
   Wij leven in zijn hoede,  
   die onze vrede is, onze vreugd, 
   in wie zich heel ons hart verheugt.  
   Geef onze God de ere! !
 l. 5. Wie alle troost ontberen moet 
   en wien geen mens kan helpen, 
   houd moed, - God zal met overvloed 
   van heil u overstelpen.  
   Hij buigt zich over ons bestaan 
   van hen die door de diepten gaan.  
   Geef onze God de ere! !
   orgelspel  !
 v. 7.  Gij allen die van Christus zijt,  
   geef onze God de ere! 
   Die ’t merk draagt van zijn majesteit,  
   geef ons God de ere! 
   Roep, al wie goden zijn ten spot: 
   De Heer is God, de Heer is God! 
   Geef onze God de ere! !
   orgelspel !
Gebed van de dag   !
 v. De Heer zij met u. 
 a. en met uw geest. 
 v. Laten wij bidden. 

  … gebedsstilte… 
 v. Gij, 

  die het getal van de sterren kent 
  en elk van hen bij name roept,  
  wees hier aanwezig,                                   
  doe ons de kracht  

  van uw woord ervaren                 
  en houd ons in leven           
  door uw  Geest, 
  dit uur en alle dagen van ons leven.  
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a. Amen 

DE HEILIGE SCHRIFT 

Lezing uit de profeten: II Koningen 4 : 18 -21 en 32 - 37 !
Antwoordpsalm: psalm 142 (vert. I. Gerhardt/M. van der Zeyde) !
 inleidend orgelspel. Dan alternerend:  !
 v. Ik verhef mijn stem tot de Heer, 
 mijn stem tot de Heer om erbarmen, 
 stort mijn kommer uit voor zijn aanschijn; 
 mijn nood leg ik open voor Hem.    !
 l.  Want bijna ontzinkt mij de moed: 

  - en Gij, Gij kent toch mijn pad -  
  op de weg die ik moet begaan      
  hebben zij mij de strik al gezet. 
  
 v.  Zie, ik zoek uw hulp, sla mij gade: 
  niemand trekt zich iets van mij aan,  
  er is nergens toevlucht voor mij, 
  geen mens vraagt hoe ik nog leef. 
 l.  Tot U blijf ik roepen, o Heer, 
  U die ik mocht noemen ‘mijn schuilplaats’ 
  mijn plek gronds in dit aardse leven. !
 v.  Sla dan op mijn jammeren acht,            
  zelf ben ik weerloos geworden: 
  red Gij mij van mijn vervolgers, 
  want zij worden te machtig voor mij. !
 l.  O, bevrijd uit de engte mijn leven, 
  dat ik weer moge loven uw naam,  
  dat rechtvaardigen mij omringen.     
  Want Gij voltrekt het voor mij.   

   orgelspel  !
Lezing uit de brieven: I Korintiërs 9 : 16 - 23 

lied: 327.  orgelspel 
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  v.  Hierheen, dorstigen, 
   naar het water:  
   kom en drink met vreugde.  

   orgelspel  
  
De voorganger kondigt evangelie aan:  

   v. Evangelie van Jezus Christus,  
    verhaald door Markus   allen staan !
 v. Halleluja, Godlof! 

  Mijn hart is gerust: ik wil zingen 
  ja psalmzingen. Halleluja. 
 g. Halleluja, Godlof! !

Lezing van het evangelie: Markus 1 : 29 – 39 !
g. Lof zij U, o Heer! 

allen gaan zitten 
Preek, besloten met !

 v. In de Naam + van de Vader  
  en de Zoon en de heilige Geest. 
 a. Amen. !

Meditatief orgelspel.  !
GEBEDEN EN GAVEN 
De gaven kunnen worden overgemaakt op de daartoe bekende 
rekeningnummers.  
Dankzegging en voorbede, intenties steeds besloten met  
  
  … gebedsstilte … 
v.  Zo bidden wij: 
gem.  Doe lichten over ons uw aangezicht.  !
Stil gebed !
Afsluitend gebed  !
 a. Onze Vader die in de hemelen zijt, 
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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:  gezang 391 

 orgelspel 

 v. 1. Hij ging van stad tot stad, Hij sprak: 
   ‘Tot u ben Ik gezonden.’ 
   Voor zieken en gewonden 
   had Hij een woord, een onderdak.  

 l. 2. Hij gaf aan blinden het gezicht, 
   de nacht heeft Hij verdreven, 
   gaf doden weer het leven – 
   waar Hij voorbijging werd het licht. 

 v. 3. Daags voordat Hij gestorven is, 
   heeft Hij het brood genomen: 
   ‘Hiertoe ben Ik gekomen, 
   doe dit tot mijn gedachtenis.’ 

 l. 4. En alwie Jezus’ naam belijdt 
   zal wonderen verrichten 
   en als een lamp verlichten 
   de lange gang van onze tijd. 

  orgelspel 

ZENDING EN ZEGEN 

v.  Ga dan allen heen  
 in de verwachting van de toekomst  
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 van onze Heer. 
  
 Zegene en behoede U 
 de almogende en barmhartige God, 
 + Vader, Zoon en heilige Geest. 

a. Amen. (3x)  !
de kaarsen worden gedoofd – einde van de dienst !
orgelspel  

** 
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