Zondag 21 februari 2021

De 1e zondag van de veertigdagentijd

De zieken bezoeken

Martinuskerk Warnsveld/Leesten
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Bij de afbeelding:
De oorspronkelijke zes werken van barmhartigheid zijn de
christelijke deugden die eeuwenlang de grondslag zouden
vormen van het diaconaat.
Ze zijn gebaseerd op de tekst uit Matteüs 25: 35 – 40.
Ten gevolge van de pestepidemieën, voegde in het jaar 1207
paus Innocentius III er een zevende aan toe: de doden
begraven, dit naar Tobit 1:17 (een van de apocriefe boeken).
De kunstenaar Gerard Ursem verbeeldde ze in kleurrijke druksels
die getuigen van eenvoud en soberheid. Hij gebruikte
sjabloontechnieken en koos voor de hedendaagse werkelijkheid.

Bij de liturgische schikking:
Zeven weken, zeven werken van barmhartigheid
In de 40-dagentijd worden de werken van barmhartigheid per
zondag uitgebeeld in een liturgische schikking. Op de eerste
zondag staan tulpjes symbool voor het bezoek aan zieken.
Het centrale thema van barmhartigheid is weergegeven in twee
figuren waarbij de één zich buigt en ontfermt over de ander.

ouderling van dienst: Gerry Nijhuis
lector: Willy Ruegebrink
organist: Jeroen Pijpers
koster: Jannie de Ruiter
voorganger: ds. Els Diepeveen
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Welkom
De twee tafelkaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars
Lied 275: 1, 3, 5

staande

Bemoediging
v: Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: zijn trouw omgeeft en draagt ons
A: NU EN AL ONZE DAGEN.
Drempelgebed: …..
we gaan weer zitten
Over deze dienst
Kyriegebed
Groet: Vrg.: De Eeuwige zij met u.
A : OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE
Lezing Psalm 91

Lied 91a: 1, 2

Lezing: Marcus 1: 12 - 15
Lied 703 uit Zangen van zoeken en zien: 1, 4
Veertig dagen nog tot Pasen tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan.
refrein

Veertig dagen, weken, jaren wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering met vreugd’ en moeite samenging.
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Veertig dagen nog tot Pasen soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.
Meditatie

Lied 259: 1, 2, 3, 4

Gebeden met gezongen acclamatie lied 367k
Mededelingen
1e collecte – KIA werelddiaconaat
2e collecte – BG&O
Slotlied 536: 1, 2, 3, 4

staande

Zegen, met een gesproken ‘amen’.

Mededelingen
Iedere woensdagavond is er van 19.15 tot 19.30 uur een kort
avondgebed, vanaf Aswoensdag tot en met de Stille Week.
Het is online mee te maken, net als de zondagse diensten.
In dezelfde periode, de Veertigdagentijd, kunnen de kinderen
met hun ouders een filmpje bekijken via kerkdienstgemist van
9.50 tot 10.00 uur. In dit filmpje staat steeds een werk van
barmhartigheid centraal en kunnen ze buiten op zoek gaan naar
een bepaalde locatie die hier iets mee te maken heeft.
Nieuwsgierig? Kijken mag!
De komende week heeft ds. Els Diepeveen vrij.
www.pknwarnsveld.nl
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