Liturgie zondag 31 januari 2021
Thema: Vertrouwen

Voorbereid door werkgroep Eredienst
en enkele gemeenteleden

Orgelspel voor de dienst
https://www.youtube.com/watch?v=fDqQQYSTJ58
Welkom en mededelingen - ouderling van dienst
Openingslied: Wie zich door God alleen laat leiden
https://www.youtube.com/watch?v=kbbay9Csiu0
Votum en Groet
Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.
Genade en vrede van God de Vader.
Door Jezus Zijn zoon Immanuel.
Hij wacht met zijn Geest in ons.
Klein Gloria
https://www.youtube.com/watch?v=aApMYW7OmBk
Drempelgebed
Kinderlied: Hé luister mee
https://www.youtube.com/watch?v=GrYnvBewBCA
Kindermoment
Lied: Stel mijn vertrouwen
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ik-stel-mijnvertrouwen/POMS_EO_15947325
Lezing Oude Testament – Psalm 23
Uit: Vijftig Psalmen; een proeve van een nieuwe vertaling
door Huub Oosterhuis en Michel van der Plas, in samenwerking
met Pius Drijvers en Han Renckens.

Mijn herder is de Heer,
Het zal mij nooit aan iets ontbreken.
Hij brengt mij in een oase van groen,
daar strek ik mij uit aan de rand van het water,
daar is het goed rusten.
Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder,
vertrouwde wegen, Hij voor mij uit.
Want God is zijn naam.
Al moet ik het duister in van de dood,
ik ben niet angstig, U bent toch bij me,
onder uw hoede durf ik het aan.
Gij nodigt mij aan uw eigen tafel,
en allen die tegen mij zijn
moeten het aanzien: dat Gij mij bedient,
dat Gij mij zalft, mijn huid en mijn haren,
dat Gij mijn beker vult tot de rand.
Overal komen geluk en genade
mij tegemoet, mijn leven lang.
En altijd kom ik terug in het huis
van de Heer, tot in lengte van dagen.
Lied: God is mijn Herder
https://www.youtube.com/watch?v=s2E4TRcY-Mo
Lezing Nieuwe Testament – Marcus 1: 21 - 28
In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm, en op
de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge waar Hij als
leraar optrad. De mensen waren buiten zichzelf van verbazing
over zijn leer, want Hij onderrichtte hen niet zoals de
schriftgeleerden maar als iemand die gezag bezit. Er bevond zich
in hun synagoge juist een man die in de macht was van een
onreine geest en luid begon te schreeuwen: 'Jezus van Nazaret,

wat hebt Gij met ons te maken? Ge zijt gekomen om ons in het
verderf te storten. Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.' Jezus
voegde hem toe: 'Zwijg stil en ga weg uit die man.' De onreine
geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw
en ging uit hem weg. Allen stonden zó verbaasd dat ze onder
elkaar vroegen: 'Wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met
gezag! Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze
gehoorzamen Hem.' Snel verspreidde zijn faam zich naar alle
kanten over heel de streek van Galilea.
Lied: Woon in mijn dromen
https://www.youtube.com/watch?v=6CMclLT_Hjg
Overdenking
Lied: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/op-u-alleen-mijn-lichtmijn-kracht/
Pastorale mededelingen / In Memoriam
Lied: Gezang 14 vers 1 – De Heer is mijn Herder
https://www.youtube.com/watch?v=ZsFlwZimmJE
Dank- en voorbeden / stil gebed / Onze Vader
Slotlied: Mijn Vader dank U wel
https://www.youtube.com/watch?v=w8uPqohs9eE
Zegenwens
Vrede wens ik je toe
liefde wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe,
aandacht wens ik je toe,
dat er mensen zijn
met wie je kunt delen.

Moge God je behoeden,
leef met zijn liefde,
Zijn trouw wens ik je toe
Zegen wens ik je toe
Amen
Inleiding - over de ramen
Lied: Ga maar gerust
https://www.youtube.com/watch?v=ZzzNwq_eQWg

