Zondag 7 februari 2021
Welkom
Openingslied (opname de Bron 1 november)

2. Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest!

5. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
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Openingsgebed
U, die het getal van de mensen 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. Amen.

Lb 533 (declamatie)

2

6. Er komt een man uit Nazaret.
Zijn naam is: Hij, die mensen redt,
en bij de doden is Hij niet te vinden,
hij wil zich met de levenden verbinden.
In Galilea overal
klinkt het verhaal van Jezus al.
Het zal niet meer verdwijnen,
en midden onder ons zal Hij verschijnen.
Evangelielezing: Marcus 1, 29-39
Acclamatie Lb 284 (opname zang: Ginet Tuinder)

Overweging
Stilte/Muziek
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Geloofslied uit het Lb 850 (declamatie)

5. Geen mens bij machte uit te leggen
wat in uw plan besloten ligt.
Wij hebben het van horen zeggen
en dorsten naar uw onderricht.
Voorbeden
Lb 367k (opname zang: Ginet Tuinder)

Gelegenheid om een kaars aan te steken
Stil gebed
Bloemengroet en collecte
Introductie breken en delen
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/voor-ieder-van-ons-een-plaatsaan-de-tafel
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Lb 388 Voor ieder van ons: gezongen door Leona Philippo

2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.
Refrein
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!
3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

refrein
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4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

refrein

5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

refrein

Aansluitend bidden we gezamenlijk het gebed dat Jezus ons geleerd heeft
Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen
Vredegroet
Laten wij geen valse vrede zoeken.
Laten wij niet zwijgen uit zelfbehoud
maar laten wij onze stem verheffen
voor verontrechten en misdeelden.
Leer ons hongeren en dorsten en zoeken naar gerechtigheid.
Dan zal Gods vrede neerdalen over ons
en zal Hij ons één maken,
Hij die leeft in eeuwigheid. Amen.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.
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Zegenbede
U, die gebroken harten geneest,
verhoor onze gebeden
en schenk hoop
aan alle mensen op aarde.
Leer ons bidden
en het kwaad overwinnen
door de kracht van de liefde,
zoals die onder ons verschenen is
in Jezus Messias,
wiens Woord ons behoud is,
vandaag en tot het einde van onze dagen. Amen
Slotlied ZZZ 224a uit : Als Appelbloesem in de winter
opname van het koor van de Pepergasthuiskerk

2. Beeld dat wij nu in ons dragen,
stralend licht dat onze dagen
richting geeft door wat wij zagen,
lijf en geest
voelen in de diepste lagen
heelheid die geneest.
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3. Volheid hebben wij ervaren
waar w ‘in vrede samen waren,
onze onrust kon bedaren,
aangeraakt
door de hemel die de aarde
vasthoudt en bewaart.

4. Vleug van eeuwigheid ontloken
in een schepping zo gebroken,
hoop als vonken aangestoken
om ons heen.
Tijd van gaan is aangebroken,
wij gaan niet alleen.
Aan deze dienst werkten mee:
Opname zang: Ginet Tuinder
Muziek: Vincent van Ravels
Tonko Ufkes en Lettie Oostinga

De eerste collecte is voor Kerk in Actie:
Bangladesh: Beter bestand tegen het water
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de
klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De
overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit
heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de
inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed
mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld
door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. Van harte
bij u aanbevolen!
Meer lezen? Zie: www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh
De tweede collecte is voor het Stedelijk Kerkenwerk
Met de 2e collecte dragen we bij in de vaste kosten van onze kerk.
Uit de zes wijkkerken in Groningen willen we zo elke maand € 3.000
inzamelen.
Wij dragen daarmee bij aan het onderhoud van de kerkgebouwen. Velen van u
betalen al een vrijwillige bijdrage (Kerkbalans). Daar zijn we dankbaar voor.
Uw gift in deze collecte is als aanvulling daarop meer dan welkom.
Het collectedoel van de Walfriedgemeenschap is voor het
Werelddiaconaat
Geld voor de collecte kunt u geven via:
Bankrekening NL 75 SNSB 090 2292 323
t.n.v. Protestantse Wijkgemeente de Bron
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