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 Lutherse gemeente Rotterdam  
 

Orde van dienst voor  
de zestiende zondag na Trinitatis 

19 september 2021 
 

  
 

In deze dienst klinken teksten van Jakobus over werk en taken op 
gelovig terrein. Dit zijn geen werken om gerechtigheid of heil mee 
af te dwingen, of te kopen. Het zijn werken die geloof tonen en een 
heilzaam leven willen vormgeven. Het begint met het ‘wonder-
werk’ van Christus zoals onder andere de Evangelist Lukas dat 
verwoordt. 
 
Vandaag zwaaien we een diaken uit en wordt een nieuwe 
ouderling ingezegend 
 
We gaan gaandeweg al meer zingen, al klinken sommige delen nog 
wel bij monde van voorzangers. 
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Voorbereiding  

   Orgelspel   
   Klokluiden  

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: Wees mij genadig, Heer,   
    heel de dag roep ik tot U.  
    U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,  
a: uw trouw is groot voor ieder die U aanroept. 
 
v: U, Heer, mijn God,  
a: zal ik loven met heel mijn hart,  
v: uw naam voor eeuwig prijzen. 
a: Want U toont mij uw grote trouw,  
v: U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.  
a: U, Heer, bent een God  
v: die liefdevol is en genadig,  
a: geduldig, trouw en waarachtig.  
v: Keer U tot mij en wees mij genadig. 
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a: Wees mij genadig, Heer,   
    heel de dag roep ik tot U.  
    U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,  
    uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.           

 
Kyrie  
   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 
 
  Lied 25b  
 
  Eerste lezing:  Jacobus 2:14-18 
 
   V: Aankondiging van het Evangelie (staan)  

 V:  Halleluja. God heeft zijn volk verlossing gebracht.  
  Heilig en ontzagwekkend is Gods naam. Halleluja.  

 A:  
 

  Evangelielezing: Lucas 7:11-16  

   A:   
  
  Zondagslied 130a 
     Voorzang: 1 
     Allen: 2 
 
  Verkondiging 
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  Lied  816,  voorzang: 1, 2en 3  
     allen:4 
 
 
Uitzwaaien en inzegening kerkenraadsleden 
 
 Inleidende tekst 
 Groet aan Anca Ruxandra Wildschut – Irimia  
 Vragen en zegen voor Elisabeth Sietske Hinfelaar (ouderling) 
 Vraag aan de gemeente 
 
 Lied   362 
     Allen: 1 en 3 
     Voorzang: 2 
 

 
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 713 
     Allen: 1 en 5 
     Vrouwen: 2 
     Voorzang: 3 
     Mannen: 4 
  
        V:  In ons hart en in ons huis  

A:  de zegen van God  
V: in ons komen en ons gaan  
A: de vrede van God  
V: in ons leven, op onze zoektocht  
A: de liefde van God  
V: bij het einde, nieuw begin  
A: de armen van God om ons te ontvangen,  

thuis te brengen. Amen 
 

V:  zegen 

A:   
 
 
Orgelnaspel         cccccccccccccccccccccccc 

 
Voorganger:    Martin van Wijngaarden  
Voorzang:    Lisa Hinfelaar  
Kerkenraadslid van dienst: Bas Ruizeveld de Winter 
Lector:    Annie Ruizeveld de Winter-de Vries 
Kinderkerk:    Laura Lindhout 
Organist:    Niels Jan van der Hoek 
Kosteres:       Nel Merks-Knetsch 
Camerabediening:   Jan Dirk Schouten  
Illustratie    een 3e-eeuwse fragmentarische kopie van  
     de Brief van Jakobus, verzen 2:26–3:9 

      Collecte:  u kunt digitaal overmaken via 
www.luthersrotterdam.nl/gift  
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   of scan deze QR-code met uw smartphone.  
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