LITURGIE PGH VEERTIGDAGENTIJD
Zondag 21 februari 2021

Voorganger ds. Egbert de Lint, cantor-organist Anton Pauw, ouderling Stephan Thijs,
diaken Immy Nieboer, lector Eva v/d Meulen

Inleidend orgelspel Psalm 91, Cor Kee
Welkom door ouderling van dienst
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen
We gaan staan
Groet
Voorganger:
Ouderling:
Voorganger:
Ouderling:
Voorganger:
Ouderling:

We begroeten elkaar in de naam van God die sprak
“er zij licht”
EN ER WAS LICHT
In de naam van Jezus
GODS LICHT IN DE DUISTERNIS
In de naam van de Heilige Geest
DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN

Gebed van toenadering
Voorganger:

…….
eindigend met:
eeuwige God, wees ons genadig
en doe ons weer in vrede leven. Amen.
We gaan zitten

Inleiding op de dienst
Gebed om ontferming en opening van het Woord of Gedicht

Muziek

Psalm 25 (canon), A. Pauw

Lezing

Matteüs 4: 1-11

Muziek

‘Denn er hat seinen Engeln befohlen über Dir’
(uit Psalm 91) uit Oratorium Elias, Felix
Mendelssohn
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Overdenking

Muziek

‘Een mens te zijn op aarde’ (improvisatie)

Gebeden Dankgebed, voorbeden, stil gebed en afsluitend bidden we het
‘Onze Vader’ door predikant en diaken
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen en bloemengroet

Zegen

Muziek

Praeludium in c BWV 546, J.S. Bach
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Mededelingen
Collecte
1e Diaconie
(Werelddiaconaat)
40dagencollecte: Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen
andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland.
Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige
dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in
Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar
te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen.
Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder
ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
2e Kerk
De bloemschikkingen op de preekstoel zijn in de 40-dagentijd sober.
Vandaag veel snoeihout als teken om in deze tijd letterlijk en
figuurlijk te snoeien.
om ruimte te maken, wat weg kan en om ruimte te scheppen voor
andere dingen.
Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of
via kerkdienstgemist.nl -> Nieuwe Kerk Haarlem
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