Evang. Broedergemeente Noord-Holland

Kerkdienst op 21 februari 2021
Invocavit (Roep mij aan, ik geef antwoord)

De Zoon van God is verschenen
om de daden van de duivel teniet te doen.
(1 johannes 3:6)

Pianospel en welkom
Lied:

[LB 538]

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
Is leven van genade buiten de eeuwigheid,
Is leven van de woorden die opgeschreven staan
En net als Jezus worden die ’t ons heeft voorgedaan.
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
Is komen uit het water en staan in de woestijn,
Geen god onder de goden, geen engel en geen dier,
Een levende, een dode, een mens in wind en vuur.

Uit Psalm 91:
Liturg

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,

Allen

zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op u vertrouw ik.’

Liturg

Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger
en redt je van de dodelijke pest,

Allen

hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.

Liturg

De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,

Allen

noch de pest die rondwaart in het donker,
noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

Liturg

U bent mijn toevlucht, HEER.
Als je mag wonen bij de Allerhoogste,

Allen

zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.

Liturg

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.

Allen

Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen.
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Lied: [vervolg LB 538]
Een mens op deze aarde in deze wereldtijd,
Dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
De dagen en de nachten, de honger en de dorst,
De vragen en de angsten, de kommer en de koorts.
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
Dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt:
De mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
Dat is op deze aarde de duivel wederstaan.

Overdenking n.a.v. schriftlezing uit Johannes 13:21-30
21

Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde:
‘Waarachtig, ik verzeker jullie: een van jullie zal mij verraden.’ 22De leerlingen
keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. 23Een van hen, de leerling
van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan, 24en Simon Petrus beduidde
hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. 25 Hij boog zich dicht naar Jezus
toe en vroeg: ‘Wie, Heer?’ 26‘Degene aan wie ik het stuk brood geef dat ik nu in
de schaal doop,’ zei Jezus. Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan
Judas, de zoon van Simon Iskariot. 27 Op dat moment nam de duivel bezit van
Judas. Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent.’ 28Niemand aan tafel
begreep waarom hij dit zei; 29 omdat Judas de kas beheerde, dachten sommigen
dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen, of dat hij iets aan
de armen moest geven. 30Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was
nacht.
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Muziek
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Voorbeden (afgesloten met:)
Liturg
Allen

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.

Lied: [Ach, blijf met uw genade | KBN 15]
Ke, meki Yu bun g’nade tan na wi alaten!
Ke, yepi wi, wi Gado,fu wi no kisi syen!
Ke meki Yu krin tori mu leti krin gi wi,
fu wi kan feni trowstu èn switi Gadofri!
Ke, meki Yu krin leti mu yepi krin wi ai,
fu wi kan waka reti fu bribi no mu wai!

Zegen:
Liturg

De Heer zegene u en behoede u,
De Heer doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Allen

Lied: [EBGN 154 | JdH 192]
Als ik des Heilands kruis aanschouw,
waar Hij, de Vorst des Levens stierf,
dan buig ik mij in diep berouw
voor Hem, die zo mij heil verwierf.
Aan uwe grote liefde, Heer,
zij heel mijn leven toegewijd.
Gebruik mij, Heiland, in uw dienst,
tot ik U zie in heerlijkheid..
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Collecten via internet-bankeren:
1e collecte:
EBG Noord-Holland

2e collecte:
Jeugd- en jongerenwerk
EBGNH

3e collecte:
Onderhoud kerkgebouw

NL68 INGB 0000 4713 80 t.n.v. Evangelische Broedergemeente
Informatie bij de 2e collecte: Jeugd- en jongerenwerk EBG Noord-Holland
Kinderen en jongeren zijn belangrijke leden van onze gemeente. Zodra het weer
mogelijk is willen wij minimaal een keer per maand kinderkerk aanbieden en
rond de feestdagen speciale middagen voor kinderen organiseren. Met deze
collecte vragen wij om de middelen voor deze activiteiten.
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