Orde voor de morgendienst Noordeloos Ontmoetingskerk zondag 14 februari 2021
Thema: Aangeraakt!
Welkom door de ouderling van dienst
Luisteren naar/thuis zingen: Lied 217 : 1, 3 en 4 (orgelspel en tekst)
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding
Bemoediging en groet
We luisteren en kijken naar: Youtube: Kom met uw licht van ontferming (Protestantse kerk, 11
januari 2021) https://www.youtube.com/watch?v=CyQ2av2lKWk&feature=emb_logo
Woord ter bemoediging
Loflied: we kijken en luisteren naar Bless the Lord my soul (Nederland zingt 13 sept. 2018)
https://www.youtube.com/watch?v=73TnACBZnZg
Gebed bij de opening van het Woord
Voor de kinderen
Lied met de kinderen??
Waar het vanmorgen over gaat, aansluitend kijken we naar: Youtube: lied uit Opium Oerol: Yentl en
De Boer Aanraking https://www.youtube.com/watch?v=KZeLEWC1rKs
1ste Schriftlezing: Leviticus 13, 29-30, 45-46

29. Als iemand een aandoening onder zijn of haar hoofdhaar heeft, of een aandoening onder
zijn baard, 30moet de priester ernaar kijken. Als hij vaststelt dat de aandoening diep in de
huid ligt en het haar op de aangetaste plek geel en dun is, moet hij de betreffende persoon
onrein verklaren. Het is dan een ziekelijke uitslag, huidvraat aan hoofd of kin.
45Wie door huidvraat aangetast is, moet zijn kleren scheuren, zijn haar los laten hangen,
baard en snor bedekken en “Onrein, onrein!” roepen. 46Zo iemand blijft onrein zolang de
aandoening duurt. Als onreine moet hij apart wonen en buiten het kamp verblijven.
De organist speelt, declamatie van de tekst van psalm 88 : 1 en 2 (orgelspel en declamatie)
Evangelielezing: Marcus 1, 40-45

Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei,
terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ 41Jezus kreeg medelijden,
stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ 42En meteen verdween zijn
huidvraat en hij was rein. 43Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 44‘Denk
erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het
reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’ 45Maar toen
de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als
gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen
buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.
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Uitleg en verkondiging: Aangeraakt!

Meditatief orgelspel
Luisteren en kijken naar: Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht

https://www.youtube.com/watch?v=Kip3eJtmUZA
Gebeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte aankondiging
Slotlied: kijken en luisteren naar Straks bijeen – Anneke van Giersbergen (Met hart en ziel NCRV)
https://www.youtube.com/watch?v=qZBrY77JklI
Zegenbede met gesproken Amen.
De collectie is op deze dag bestemd voor:

