Liturgie zondag 7 februari 2021
Dienst van het Werelddiaconaat

Voorganger: Ds. Marco Schut uit Elburg
Mee voorbereid door leden van de
werkgroep ZWO

Lied voor de dienst: Lied 534 Hij die de blinden weer liet zien
https://www.youtube.com/watch?v=1HiWZBLgQgk
Welkom en mededelingen-ouderling van dienst
Intochtslied 314: Here Jezus, om uw woord
https://www.youtube.com/watch?v=-AKZWGLjmfg

Stil gebed, Votum en groet
Gebed om de Geest
Kinderlied ELB 422: Als je geen liefde hebt voor elkaar
https://www.youtube.com/watch?v=7ChTTeodIXw
Kindermoment
Lezing O.T. 2 Koningen 4: 38 – 41
38 Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in die tijd weer
hongersnood in het land. Toen hij een keer met de leden van de
profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op een
grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor
hen te bereiden. 39 Een van de profeten ging buiten eetbare
planten zoeken. Hij vond een wilde kruipplant, een kolokwint, en
plukte daarvan zoveel vruchten als hij in zijn kleed kon
meedragen. Toen hij terugkwam sneed hij de vruchten in stukjes
en deed ze door het gerecht in de pot; ze wisten namelijk niet
wat het was. 40 Het gerecht werd rondgediend, en zodra ze
ervan proefden schreeuwden ze uit: ‘Godsman, de dood zit in de
pot!’ Ze konden geen hap door hun keel krijgen. 41 Toen zei
Elisa: ‘Breng me wat meel.’ Hij strooide wat meel in de pot en zei:
‘Schep iedereen opnieuw op. Nu kunnen ze ervan eten.’ En
inderdaad, de bittere smaak was volkomen verdwenen.

Lied Opwekking 334: Heer uw licht en uw liefde schijnen
https://www.youtube.com/watch?v=h7cpemkb-SU
Lezing N.T. Marcus 1: 29 – 39
29 Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks
naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en
Johannes. 30 Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en
ze spraken met Jezus over haar. 31 Hij ging naar haar toe, pakte
haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts
haar, en ze begon voor hen te zorgen. 32 ’s Avonds laat, toen de
zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en
bezetenen naar hem toe; 33 alle inwoners van de stad hadden
zich bij de deur van het huis verzameld. 34 Hij genas vele zieken
van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze
niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. 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.’ 39 In heel Galilea
bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit.
Lied ELB 390: Maak ons tot een stralend licht voor de volken
https://www.youtube.com/watch?v=UgNnzrU3ghY
Overweging
Lied ELB 218: Samen in de naam van Jezus
https://www.youtube.com/watch?v=G5TjoSk6xMw
Gedicht

Rust mij toe o Hemelvader
met de krachten van Uw geest,
laat mij Uw nabijheid merken
want dát vult mij nog het meest!
Geef mij steun en volle wijsheid
voor problemen van de dag
schenk mij steeds Uw Heilig inzicht
dat ik strijdbaar bidden mag
Help mij overeind te blijven
dwars door felle stormen heen,
U hebt alles in Uw handen
niemand anders, U alleen!
Vul mij met Uw Woord van waarheid
om te handelen in geloof,
maak mij moedig en standvastig
zoals U het hebt beloofd!
Rust mij toe en gordt mij aan
zodat ik sterk en krachtig
tot eer en glorie van Uw naam
mijn levensweg mag gaan!
Lied: Zeven was voldoende
https://www.youtube.com/watch?v=ucvUEZf7BaY
Gebeden
Filmpje collecte doel - Bangladesh
https://www.youtube.com/watch?v=EiLb3QtEEsw&feature=youtu.
be
Slotlied ELB 270: Ga nu heen in vrede
https://www.youtube.com/watch?v=tDPpyApOmdQ
Zegen

