Liturgie voor zondag 21 februari 2021,
eerste zondag van de 40 dagentijd
thema:

Het ‘Arcanum’, verbond van God, mens en dier

Noach in de arcade met de duif. Reliëf op een sarcofaag, Italië, 3e eeuw

Doopsgezinde Gemeente Groningen
m.m.v.

voorganger - ds. Tjalling Kindt
organist - Eeuwe Zijlstra
kerkenraadvertegenwoordiger - Beno Hofman
videoregistratie - Nynke Dijkstra en Diederik Krijtenburg
‘live’ én na afloop te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events
Maar via deze of deze link op de website van de Doopsgezinde Gemeente Groningen komt u er ook

Inleidend orgelspel door Eeuwe Zijlstra
Welkom en mededelingen
Aansteken kaars

“De God die geroepen heeft “licht schijne uit het duister” heeft het doen schijnen in onze
harten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gelaat van Jezus Christus”

Aanvangsgebed
Muziek - Lied 538, vers 2 “Een mens te zijn op aarde”(Wim Barnard)

2 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.

Introductie teksten

Na een jaarlang in lockdown in de ‘arca’, drijvend op de vloed, landt Noach op de berg.
God sluit een eeuwigdurend vredesverbond met de aarde, de mens, de dieren en het leven.
Een veelkleurige ‘arca’ is teken van dat verbond.
Ook Jezus gaat in lockdown, 40 dagen en nachten lang, in verbond met de dieren, terwijl
engelen hem dienen. Het vredesverbond van God, mens en dier wordt voortgezet.
Het eerste christendom kende de discipline van het arcanum; hoe gedisciplineerd
onderhouden wij het geheim van God

Lezen - Genesis 9: 8-17
Ook zei God tegen Noach en zijn zonen:
'Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met
je nakomelingen, en met alle levende wezens
die bij jullie zijn: vogels,vee en wilde dieren,
met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren
op aarde. Deze belofte doe ik jullie: nooit weer
zal alles wat leeft door het water van een
vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een
zondvloed komen om de aarde te vernietigen.
'En dit', zei God, 'zal voor alle komende
generaties het teken zijn van het verbond
tussen mij en jullie en alle levende wezens bij
jullie: ik plaats mijn boog in de wolken; die zal

het teken zijn van het verbond tussen mij en
de aarde. Wanneer ik wolken samendrijf
boven de aarde en in die wolken de boog
zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn
verbond met jullie en met al wat leeft, en
nooit weer zal het water aanzwellen tot een
vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de
boog in de wolken zie verschijnen, zal ik
denken aan het eeuwigdurende verbond
tussen God en al wat op aarde leeft'.
'Dit', zei God tegen Noach, 'is het teken van
het verbond dat ik met alle levende wezens op
aarde gesloten heb.'

Lezen - Marcus 1: 10-15
Op het moment dat hij uit het water
omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren
en de Geest als een duif op zich neerdalen, en
er klonk een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn
geliefde Zoon, in
jou vind ik vreugde.' Meteen daarna dreef de
Geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef
hij in de woestijn, waar hij door Satan op de
proef werd gesteld. Hij leefde er te midden

van de wilde dieren, en engelen zorgden voor
hem.
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging
Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws
verkondigde. Dit was wat hij zei: 'De tijd is
aangebroken, het koninkrijk van God is nabij:
kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede
nieuws.'

Intermezzo - orgelspel door Eeuwe Zijlstra
Overweging
Gebed
Muzikale meditatie - orgelspel door Eeuwe Zijlstra
Zegenbede
Uitleidend orgelspel

+++

MEDEDELINGEN
- De collecte is voor: Kledingbank Maxima
bankrekeningnummer: NL03 ABNA 0570 1425 47
onder vermelding van datum: 21 februari 2021 en doel: Kledingbank (of: Maxima)
- 28 februari, vanaf 10.00 uur ds. Tjalling Kindt, online te volgen.
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