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De Paaskaars en het lichtje van de kindernevendienst worden aangestoken
Orgelspel Eens als de bazuinen klinken - Cor Ardesch (*1959)
Welkom

Openingslied NLB 513 God heeft het eerste woord (allen: 1 en 4, voorzang: 2 en 3)
1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
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God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
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God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

voorganger: De Levende zal u nabij zijn

Lied NLB 421 Vrede voor jou (1x) - We wensen elkaar de Vrede van de Heer

(we gaan zitten)

Gebed vanuit de nood van de wereld

Laten we stil zijn
voorganger:
Hoor Israël, de Levende is onze God, de Levende is Eén

voorganger:
Heb daarom de Heer lief met hart en ziel
en met inzet van al je krachten.
En heb je naaste lief als jezelf.
Lied Psalmen voor Nu: People get ready - Curtis Mayfield
People get ready
there's a train a comin'.
You don't need no baggage
you just get on board.
All you need is faith,
to hear the diesel's hummin'
You don't need no ticket
you just thank the Lord
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So people get ready
for the train to Jordan.
Picking up passengers
coast to coast.
Faith is the key,
open the doors and board them
There's hope for all
among those loved the most
There ain't no room
for the hopeless sinner.
Whom would hurt all mankind
just to save his own
Have pity on those whose
chances grow thinner.
For there's no hiding place
against the kingdom’s throne.
So people get ready
there's a train a comin'.
You don't need no baggage
you just get on board.
All you need is faith
to hear the diesel's hummin'
You don't need no ticket
you just thank the Lord.
We openen de bijbel
Lezing Sefanja 1:14 – 2:3
De grote dag van de HEER is nabij, hij is nabij en komt zeer snel. Hoor! De dag van
de HEER! Zelfs de dappersten schreeuwen het uit! Die dag zal een dag zijn van
razernij, een dag van angst en benauwdheid, een dag van verderf en verwoesting,
een dag van duisternis en donkerte, een dag van dreigende, donkere wolken, een
dag van hoorngeschal en krijgsgeschreeuw tegen de vestingsteden en hun hoge
torens.
Ik zal de mensen angst aanjagen, ze zullen rondlopen als blinden, want ze hebben
tegen de HEER gezondigd. Hun bloed wordt vergoten als was het maar stof,
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hun vlees zal tot straatvuil vergaan. Goud noch zilver kan hen redden als de toorn
van de HEER hen treft, als het vuur van zijn woede heel de aarde verteert en Hij al
haar bewoners een gruwelijk einde bereidt.
Kom tot jezelf en kom samen, schaamteloos volk, voordat mijn besluit gestalte
krijgt – een dag verwaait als kaf –, voordat de brandende toorn van de HEER zich
tegen je keert, voordat de dag van de toorn van de HEER zich tegen je keert. Zoek
de HEER, jullie in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek
rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien vinden jullie een schuilplaats op de
dag van de toorn van de HEER.
Lied: Psalm 93a
1 Koning is onze God,
zijn kleed is majesteit,
kracht heeft Hij aangetrokken.

2 Onwankelbaar is de aarde,
onwankelbaar vast staat uw troon.
Gij zijt van eeuwigheid.

3 De zeeën verheffen, o Heer,
de zeeën verheffen hun stem,
hun vloed van beukende golven,

4 Machtiger dan de stem van dat water,
machtiger dan de branding van de zee
zijt Gij, de God van de hemel.

Kracht heeft Hij aangetrokken.

hun vloed van beukende golven.

Gij zijt van eeuwigheid.

zijt Gij, de God van de hemel.

5 Uw woord is onfeilbaar en trouw,
geheiligd worde uw huis,
Heer God, tot in lengte van dagen,

Heer God, tot in lengte van dagen.

Lezing Marcus 13:14-27
Wanneer jullie de “verwoestende gruwel” zien staan waar hij niet hoort (lezer,
begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het
dak van zijn huis is moet niet beneden nog iets gaan halen, en wie op het land is
moet niet naar huis gaan om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor
de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Bid dat
het niet in de winter gebeurt, want het zal een tijd van grote verdrukking zijn zoals
er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest is en ook nooit meer zal
komen. En als de Heer die tijd niet had verkort, zou geen enkel mens worden
gered; maar omwille van de uitverkorenen, die Hij tot de zijnen heeft gemaakt,
heeft Hij die tijd verkort. Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, hier is de messias,”
of: “Daar is hij,” geloof het dan niet, want er zullen valse messiassen en valse
profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om zo mogelijk Gods
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uitverkorenen te misleiden. Jullie moeten oppassen, Ik heb het jullie allemaal van
tevoren gezegd. Maar in de dagen na de verdrukking zal de zon verduisterd
worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en
de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien komen op
de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal Hij de engelen eropuit
sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het
uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.
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Lied NLB 441:9 en 10 (samen gezongen)
9 Laat uw belagers brallen
met al hun haat en nijd.
De Heer verstrooit hen allen,
een oogwenk duurt die strijd.
Hij komt, Hij komt, uw koning,
en wie hem ook weerstaan,
bespotten en Hem honen,
niemand zal Hem verslaan.

10 Hij zal de wereld richten,
berecht wie Hem bevocht.
Genadig zal Hij lichten
voor wie Hem heeft gezocht.
Kom haastig, licht der wereld,
en leid ons allemaal
uw grote vreugde binnen,
uw feest, uw liefdesmaal.

Uitleg en overweging
Lied NLB 775 Dag der dagen, als de tijden (allen: 1, 6, 7; vrouwen: 2 en 4; mannen: 3 en
5)

1 Dag der dagen, als de tijden
zich tot heil zullen verwijden
voor wie bovenmate lijden.

2 Dag van eindeloos erbarmen
en gerechtigheid aan armen
die aan recht zich zullen warmen.

3 Dag van glorie voor verdrukten
en verheffing van wie bukten,
alle aan het stof ontrukten.

4 Dag van vinden van diegenen
die door grof geweld verdwenen,
om wie mensen nu nog wenen.

5 Dag van brood en herverdelen
voedsel voor ontelbaar velen,
diepe wonden zullen helen.

6 Dag van zon en dag van vrede,
alle droefheid is verleden
in een onaantastbaar heden.
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7 Dag van vreugde en verbazen
om het zien van wat wij lazen:
er was licht, het licht van Pasen.

Gebeden – Stil gebed – Onze Vader (samen gesproken)
Mededelingen
Slotlied: NLB 871 Jezus zal heersen als de zon (samen gezongen)
1 Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

2 Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

3 Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4 Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.

Zegen
De Altijd Nabije zegene u en behoedt u
De Altijd Nabije doe lichten Zijn gelaat over u en zij u genadig
De Altijd Nabije verheffe Zijn gelaat over u en geve u vrede
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Collectedoelen 21 november 2021: 1. Wijkdiaconie
2. Pastoraat
U kunt doneren via
mandjes in de Voorhof
iDEAL-betaling https://site.skgcollect.nl/49/gift/formulier.html?id=4286
TDK app
bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21 onder vermelding van het doel

2. Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor
mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De
Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere
door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of
dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De
kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.
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