Liturgie op de Eerste Lijdenszondag (van zeven)
Welkom en mededelingen
We luisteren naar Psalm 92: 1

14 februari 2021

Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men den HEERE prijst,
dat men Hem eer bewijst: Zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen Uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt, houdt ons Uw hand geborgen.

Gelegenheid voor stil gebed
Votum en groet
Korte inleiding op de dienst
Gebed van verootmoediging
Leefregel
We luisteren naar Psalm 119: 40 en 63
Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wandlen voor Uw aangezicht,
dat ik Uw recht zal roepen van de daken.

Ik die Uw wil naar Uw geboden doe,
hoop op het heil dat Gij mij hebt beschoren.
Mijn hele leven leef ik naar U toe,
het zijn Uw wetten die mijn hart bekoren.
Gij kent mijn weg, o HEER, ik word niet moe
om van Uw trouw te spreken en te horen.

Gebed om het licht van de Heilige Geest
Moment voor de kinderen
Lied: melodie: Jezus is de goede Herder. Tijdens aansteken kaarsje
Schriftlezing Markus 7: 1-24a, NBV
1

Ook de farizeeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn
nabijheid op. 2En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen, met
ongewassen handen 3(de farizeeën en alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben,
omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden, 4en als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich
helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het
schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels), 5toen vroegen de farizeeën en de schriftgeleerden hem:
‘Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine
handen?’ 6Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat
immers geschreven: “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; 7tevergeefs vereren ze mij,
want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.” 8De geboden van God geeft u op, maar aan
tradities van mensen houdt u vast.’
9
En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te
houden! 10Heeft Mozes niet gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en uw moeder”, en ook: “Wie zijn vader of
moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden”? 11Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag
zeggen: “Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn is korban”’ (wat ‘offergave’ betekent), 12‘waarmee
u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen, 13en zo ontkracht u het woord van God door de
tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.’ 14Nadat hij de menigte weer bij zich had
geroepen, zei hij: ‘Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. 15Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem
onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken.’
17
Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze
uitspraak. 18Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van
buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken 19omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de
beerput weer verdwijnt?’ Zo verklaarde hij alle spijzen rein. 20Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem

onrein. 21Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal,
moord, 22overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed,
dwaasheid; 23al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’
24
Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus.

Verkondiging
We luisteren naar Gezang 723: 1
Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van Zijn genade.

Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
Gebeden
Collectemoment Diaconie / Kerkrentmeesters
We luisteren naar Gezang 838: 1
O grote God die liefde zijt,
O Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Zegen

