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In deze dienst gaat het over de zorgen waar we vaak zo vol van zijn.
De melodie van het openingslied en het slotlied zijn hetzelfde,
omdat beide teksten zo goed in deze dienst passen.
De liederen zullen (op het slotlied na) als voorzang klinken, samen
zingen we de acclamaties, en spreekt u allen de vetgedrukte
teksten mee?
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Voorbereiding
Orgelspel Goldberg variationen (BWV 988): Aria + enkele variaties,
J.S.Bach
Klokluiden
Orgelspel zetting op het zondagslied (225),
Zingen wij van harte zeer
mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid
V: In de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest
A: Amen
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
A: en laat ons weer in vrede leven.
V: Amen.
Ingangspsalm, delen uit psalm 86
V:
A:
V:
A:
V:

Hoor mij, HEER, en antwoord mij,
Red uw dienaar die op U vertrouwt.
Wees mij genadig, HEER,
Heel de dag roep ik tot u.
(
Verblijd het hart van uw dienaar
Naar u verlang ik. Heer.
Wij mij uw weg, Heer,
Laat mij wandelen op het pad van uw waarheid;
Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.

Antifoon
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Kyrie

A:

Hoor mij, HEER, en antwoord mij,
Red uw dienaar die op U vertrouwt.
Wees mij genadig, HEER,
Heel de dag roep ik tot u.

V:

Kyriegebed.

Gloria

Groet
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Zondagsgebed
V:
…. door Jezus Christus onze Heer.
A: Amen
de Schriften gelezen en gezongen
Gesprek met de kinderen
Zondagslied 225
Eerste lezing: Galaten 5: 25 – 6: 10
V: Aankondiging van het Evangelie (staan)
V: Halleluja. De Heer is een groot God,
een groot Koning, boven alle goden. Halleluja.
A:
Evangelielezing:

Mattheus 6:24-34

A:
Lied 979: 1 t/m 5
Verkondiging
Lied 979: 6 + 7, 11+ 12, 14
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Gebeden en zegen
Voorbeden met de acclamatie:

Stil gebed
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,
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Voor de zegen, lied gezongen door allen: 910: 1, 2 en 4
V:
A:
V:
A:
V:
A:
V:
A:

In ons hart en in ons huis
de zegen van God
in ons komen en ons gaan
de vrede van God
in ons leven, op onze zoektocht
de liefde van God
bij het einde, nieuw begin
de armen van God om ons te ontvangen,
thuis te brengen. Amen

V:

zegen

A:

Orgelnaspel

Op. 56 Studien in Canonischer form: I. Nicht
zu schnell, R. Schumann
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Voorganger:
Voorzang:
Kerkenraadslid van dienst:
Lector:
Organist:
Kosteres:
Camerabediening:
Collecte:

Erna van Wijngaarden - Raben
Francine Hoogerheijde
Jeroen van Velzen
Rudi Ruigendijk
Niels Jan van der Hoek
Greet Postema
Mies Langelaar
u kunt digitaal overmaken via
www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.
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