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de veertiende zondag na Trinitatis
5 september 2021

In deze dienst klinken gekozen teksten over ‘lopen’.

Een ‘wedstrijd’ bij Paulus en ‘lerend samen-oplopen’ bij Matteus,

beide passend bij een dienst die de trekken heeft van de opening van
het seizoen. En we vieren het Heilig Avondmaal weer!
Kinderen zitten bij hun (groot)ouders tot het gesprek met de
kinderen, waarna zij weer een eigen programma gaan volgen in de
kerkenraadskamer.
Spreekt/zingt u allen de acclamaties, de refreinen én het slotlied mee?
U hebt weer een liedboek nodig!
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Voorbereiding
Orgelspel J.L. Krebs - trio in C
Klokluiden
Zang uit de cantate voor de 14 zondag na Trinitatis van J.S. Bach
Jesu, der du meine Seele
hast durch deinen bittern Tod
aus des Teufels finstern Höhle
und der schweren Seelennot
kräftiglich herausgerissen
und mich solches lassen wissen
durch dein angenehmes Wort,
sei doch itzt, o Gott, mein Hort!

Jezus, Gij die mijn ziel
door Uw bittere dood
uit de duistere spelonk van de duivel
en uit mijn diepe innerlijke nood
krachtig hebt weggetrokken
en mij dit hebt laten weten
door Uw weldadige woord,
wees toch nu, o God, mijn toevlucht!

Herr, ich glaube, hilf mir Schwachen,
laß mich ja verzagen nicht;
du, du kannst mich stärker machen,
wenn mich Sünd und Tod anficht.
Deiner Güte will ich trauen,
bis ich fröhlich werde schauen
dich, Herr Jesu, nach dem Streit
in der süßen Ewigkeit.

Heer, ik geloof, help mij, zwak mens,
laat mij toch niet de moed verliezen;
Gij, Gij kunt mij sterker maken
wanneer zonde en dood mij raken.
Uw goedheid wil ik vertrouwen,
totdat ik blij zal aanschouwen
U, Heer Jezus, na de strijd,
in de zalige eeuwigheid.

mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid
V:
A:
V:
A:
V:
A:
V:

In de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest
Amen
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven.
Amen.
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Ingangspsalm
V:
A:
V:
A:
V:
A
V:
A:
V:
A:

Kyrie
V:

(Psalm 84:2,3,5,10-12)
God, ons schild, zie naar ons om.
Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend daarbuiten.
Hoe lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten
Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de Heer.
Mijn hart en mijn lijf roepen
Om de levende God.
Gelukkig wie wonen in uw huis,
Gedurig zullen zij u loven.
Want God de HEER is een zon en schild,
Genade en glorie geeft de HEER;
Zijn weldaden onthoudt Hij niet
aan wie onbevangen op weg gaan.
God, ons schild, zie naar ons om.
Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend daarbuiten.

Kyriegebed.
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Gloria

Groet

Zondagsgebed
V: …. door Jezus Christus onze Heer.
A: Amen
de Schriften gelezen en gezongen
Gesprek met de kinderen
Lied 727: 1, 3 en 4 als voorzang; zingt u allen het Halleluja mee?
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Eerste lezing: 1 Korintiërs 9:24-27
V: Aankondiging van het Evangelie (staan)
V: Halleluja. Wie een dankoffer brengt , geeft mij alle eer,
wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt. Halleluja.
A:
Evangelielezing:

Matteüs 28:16-20

A:
Lied 146a: 1 en 4, als voorzang
Korte verkondiging
Lied 362, als voorzang
Viering Heilig Avondmaal
Mededelingen over de wijze van uitdelen
Voorbeden met de acclamatie

Stil gebed
prefatie
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lofprijzing
Sanctus

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw
rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde,
geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van het kwade,

Agnus Dei
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Tijdens de uitdeling klinkt orgelspel: xxxxx

Vredegroet
V: de Vrede van de Heer zij met u
A: Amen
V: geven wij elkaar een teken van vrede
Dankzegging

Voor de zegen, lied gezongen door allen: 416
V: zegen
A:

De grote zomerlogee-begonia-verkiezing
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Orgelnaspel
Voorganger:
Voorzanger:
Kerkenraadslid:
Lector:
Kinderkerk
Organist:
Kosteres:
Camerabediening:
Collecte:

J.S. Bach "Die Kunst der Fuge" Contrapunctus II
Martin van Wijngaarden
Lisa Hinfelaar
Jaap de Wolf
Albert de Haaij
Hellen Blanca
Susan Wong Loi Sing - Gunning
Laura Lindhout
Niels Jan van der Hoek
Greet Postema
Kenneth Wong Loi Sing
ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.
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