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 Lutherse gemeente Rotterdam  
 

Orde van dienst voor  
de zeventiende zondag na Trinitatis 

26 september 2021 
 

 
 

 
In deze dienst horen we dat je bescheiden moet zijn in je relatie met  
God. Kom hogerop, zegt God dan. Tegen de achtergrond van het  
huidige vluchtelingenprobleem klinkt die tekst opeens heel anders! 
 
 
We zingen gaandeweg steeds meer. 
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Voorbereiding  

   Sopraan en orgel  Wer sich selbst erhöhet, uit Bachcantate 47  
 
     Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget  
     werden, und wer sich selbst erniedriget, der soll  
     erhöhet werden. 
     Der zeitlichen Ehrn will ich gern entbehrn, du wollst  
     mir nur das Ewge gewährn, das du erworben hast  
     durch deinen herben, bittern Tod. Das bitt ich dich,  
     mein Her rund Gott. 
 
   Klokluiden  

       Orgelspel   Trio in F, J.S.Bach (BWV 1027/1a) 

 

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 84 
  Antifoon: 

v: God ons schild, zie naar ons om, 
a: sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 
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Psalm: 
  v: Hoe lieflijk is uw woning, 

a: Heer van de hemelse machten. 
v: van verlangen smacht mijn ziel 
a: naar de voorhoven van de Heer. 
v: Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. 
a: Gelukkig wie wonen in uw huis, 
v: gedurig mogen zij U loven. 
a: Want God, de Heer, is een zon en een schild 
v: Genade en glorie schenkt de Heer,  
a: zijn weldaden weigert hij niet  
v: aan wie onbevangen op weg gaan. 
Allen herhalen de antifoon:  
a: God ons schild, zie naar ons om, 
    sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 
 

            
Kyrie  

   V:  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 321  1 voorzang, 2 en 7 allen 
     4 mannen, 5 vrouwen 
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  Eerste lezing: Efeziërs 4:1-6  
 

   V: Aankondiging van het Evangelie (staan)  
 V:  Wie de Heer vrezen, vertrouw op de Heer –  
  hun hulp is Hij en hun schild. Halleluja.  
 A: 

   
 

  Evangelielezing: Mattheus 6:24-34  
   A:  

     
  
  Zondagslied 117a    
     1 voorzang, 2 allen 
   
  Verkondiging 
 
  Lied 990 1 en 6 allen   
     4 mannen, 5 vrouwen 
 

 
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, 
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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,  

  
 
 
 Voor de zegen, lied 718 
      1 en 4 allen  
      2 vrouwen, 3 mannen 
 
         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   Bewerking Lied 362 Hij die gesproken heeft een woord  
dat gáát, J.Beeftink 
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Voorganger:   Erna van Wijngaarden-Raben 
Voorzang:    Lisa Hinfelaar en Francine Hoogerheijde 
Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer 
Lector:    Arnold Filius 
Organist:    Niels Jan van der Hoek 
Kosteres:       Nel Merks-Knetsch 
Camerabediening:   Jan Dirk Schouten 
Collecte:    u kunt digitaal overmaken via  

www.luthersrotterdam.nl/gift  
     of scan deze QR-code met uw smartphone.  

         
 
 
Op 10 oktober komt de president, ds Andreas Wöhle, bij ons op bezoek. 
 

De Lutherse Synode heeft als taak de onderlinge samenhang van al die 
"vindplaatsen van lutherse spiritualiteit" die Nederland rijk is te waarborgen en 
te ondersteunen. Om dit ook menselijk gestalte te geven gaat de president van 
de Lutherse Synode geregeld bij lutherse gemeenten "op bezoek".  
 

De bedoeling daarbij is het, met de verschillende gemeenten en hun specifieke 
context kennis te komen maken, te luisteren naar wat er zoal leeft aan visie en 
uitdagingen, vragen en suggesties, - en aan de andere kant te vertellen van wat 
er in de Lutherse Synode leeft: hoe wij landelijk de toekomst in willen, etc. 
Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om nog even bij elkaar te blijven en 
onder de koffie "na te praten". 
 

Graag begroeten wij u dan en hopen op een goede opkomst. 
De Kerkenraad 
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