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Wij luisteren staande naar onze Intochtspsalm 56: 1 en 4
(Orgel)

7 febr. 2021
09:30 uur
Liturgische kleur: Groen

“Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw
ik, angst ken ik niet”

Wees mij genadig, Heer, want een geweld
van vijanden staat rondom opgesteld
om, als ik machteloos lig neergeveld,
over mij heen te lopen.
Maar altoos als de angst mij heeft bekropen,
geprezen zij Gods woord dat mij doet hopen!
Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen:
de Here is mijn held!

(Psalm 56: 11a, 12a)

Voorganger: Ds. I. Boersma Prins uit Wapenveld
Organist: Dhr. A. Dijkslag

Collectes:
Jeugd en Jomgerenwerk
kerk
Werelddiaconaat

Geloften heb ik toegezegd, mijn God,
U die van aanstoot hebt verlost mijn voet,
laat mij nu voor de redding van de dood
lofoffers U betalen.
Geprezen zijt Gij, Heer, die telkenmale
de zon van uw gelaat voor mij deed stralen,
dat ik mag wandelen en ademhalen
in’t licht dat leven doet!
Stil gebed, onze hulp en groet
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Klein Gloria (Orgel)

Hoe breng je een lofoffer?

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-Geest als in den
beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
(wij gaan zitten)

Zingend gebed om de Heilige Geest (Via de beamer)
(met de Clarissen van Arundel (West Sussex, Engeland)
Poor Clares of Arundel - Veni Creator Spiritus (Visualiser)

Kyriegebed
We luisteren/zingen naar het Glorialied 303
"Måne och sol" - (Via de Beamer)
Zonne en maan, water en wind,
de bloem en het kind schiep onze God.
Hemel en aard’ heeft Hij gemaakt.
Schepper wij willen U danken.
Schepper, wij danken U.
Schepper, wij prijzen U.
Schepper, wij zingen uw heilige naam.
Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf
voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag
hier onder ons, hier onder ons..
Jezus, wij willen U danken.
Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen uw heilige naam.
Geest die ons troost, levend nabij,
genezing en vuur. Adem van God,
kracht onderweg / dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken.
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam.
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Kom Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht Heer,
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.
Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.
Kindermoment
Kinderlied Jona - Elly & Rikkert (lied 83 Hemelhoog)
(Via de Beamer)
Jona, Jona, ga naar Ninevé! (2x)
Maar Jona die zei: nee!
‘Ik wil niet naar die nare stad.
De mensen daar, die kunnen me wat’,
zie Jona en hij ging op pad
tot hij een schip gevonden had,
dat voer naar Tarsis over zee
maar niet naar Ninevé.
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Jona, Jona, ga naar Ninevé!
‘Ik wil niet!’
Jona, Jona, ga naar Ninevé!
Maar God ging met hem mee.
Hij stuurde ’t schip in een orkaan
en de mensen riepen ‘Wij vergaan’.
en ach, het lot wees Jona aan
die zei ‘ik heb wat doms gedaan,
ik wou niet luistren naar Gods woord,
gooi mij maar overboord’. Plons!
Jona, Jona ga naar Ninevé! (2x)
Maar daar zwom een vis in zee.
Die lustte Jona al te graag,
drie dagen zat hij in z’n maag,
daar riep hij: Heer, U zij geloofd,
ik zal doen wat ik heb beloofd.’
En de vis zwom pijlsnel naar het strand
en spuugde hem aan land.
Jona, Jona, ga naar Ninevé! ‘ik wil wel’
Jona, Jona, ga naar Ninevé! ‘ik ga al’
Jona, Jona, ga naar Ninevé!
Ik ga naar Ninevé!
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Schriftlezing uit Jona 2
1 De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen
en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. 2 Toen begon hij
in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden: 3 ‘In mijn
nood roep ik de HEER aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van
de dood schreeuw ik om hulp – u hoort mijn stem! 4 U slingerde
mij de diepte in, naar het hart van de zee. Door kolkend water
ben ik omgeven, zwaar slaan uw golven over mij heen. 5 Ik
dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik
opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. 6 Het water stijgt tot
aan mijn lippen, muren van water storten op mij neer, zeewier
om mijn hoofd verstikt mij. 7 Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen, naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij
sluit. Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, o HEER, mijn
God! 8 Nu mijn levensadem mij verlaat roep ik u aan, HEER, en
mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. 9 Zij die armzalige
afgoden vereren, verlaten u, trouwe God. 10 Maar ik zal mijn
stem in dank verheffen en u offers brengen; mijn geloften los ik
in. Het is de HEER die redt!’ 11 Toen, op bevel van de HEER,
spuwde de vis Jona uit op het land.
en Marcus 1 vers 35 - 38
35 Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was,
stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om
daar te bidden. 36 Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna, 37 en toen ze hem gevonden
hadden zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ 38
Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan
brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.’
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Wij luisteren naar Lied 170: 1 en 3 (LvK) (Door het orgel)
Meester, men zoekt U wijd en zijd,
komend langs velerlei wegen.
Oud'ren gaan rustig welbereid
jongeren aarz'lend U tegen.
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht,
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht,
hunkerend naar uwe zegen.
Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg,
twijfel en angst ons benauwen.
Van uw belofte zelf de borg,
schraagt Gij ons wank'lend vertrouwen.
Licht wordt ons levens doel en grond,
als Ge ons vergunt de zaal'ge stond,
dat wij uw aanschijn aanschouwen.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Wij gaan staan en gedenken Roel Roosma
* 17 maart 1922 30 januari 2021

Overdenking

Wij luisteren naar Lied 601
Licht dat ons aanstoot in de morgen - (Via de Beamer)
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
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Wij luisteren naar Lied 442: 1 (Orgel)
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil’ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!
(Wij gaan zitten)
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Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte
Wij luisteren naar ons Slotlied Lied 913: 1 - 3
Wat de toekomst brengen moge (Via de beamer)
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
Heenzending en Zegen, met een door het orgel gespeeld Amen.
amen amen.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN:
Zondag 14 februari 2021 om 09.30 uur gaat
Ds. Hofland uit Wezep voor.
———————————-

Na de afkondiging van de lockdown op
maandag 14 december heeft de kerkenraad besloten,
om de kerkdiensten tot nader order te vieren
zonder fysiek aanwezige gemeenteleden.
De diensten zullen op het reguliere tijdstip in
aanwezigheid van een vertegenwoordiging van
de kerkenraad en de gebruikelijke medewerkers
worden gehouden en uitgezonden.
Vanaf ’s zondags 09.30 uur is de dienst dan,
zoals gebruikelijk, live te volgen op
www.kerkdienstgemist.nl
(en uiteraard ook later terug te kijken).
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