Orde van dienst voor
de achttiende zondag na Trinitatis
3 oktober 2021

In deze dienst klinken gekozen teksten over Avondmaal.
We vieren het Heilig Avondmaal
Kinderen zitten voorin en wij zingen samen alles.

Voorbereiding:
Orgelspel BWV 654 Schmücke dich o liebe Seele
Klokluiden
Lied 273: 1 en 4
1

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.

Ingangspsalm (uit Psalm 122)
V Beloon wie standvastig op U wachten,
laat uw profeten geloofwaardig blijken.
A Verhoor, Heer, het gebed van uw dienaren.
V Verheugd was ik toen ik hoorde:
‘Wij gaan naar het huis van de HEER.’
A
Verheugd ben ik nu onze voeten staan
binnen je poorten, Jeruzalem.
V Vraag om vrede voor Jeruzalem:
‘Dat rust hebben wie van je houden,
A dat vrede heerst binnen je muren
en rust in je vesting.
A Beloon wie standvastig op U wachten,
laat uw profeten geloofwaardig blijken.
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Kyrie
V:

Kyriegebed.

Gloria

Groet

Zondagsgebed
V: …. door Jezus Christus onze Heer.
A: Amen
de Schriften gelezen en gezongen
Gesprek met de kinderen
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Lied 320
Eerste lezing: 1 Korintiërs 11:23-29
V: Aankondiging van het Evangelie (staan)
V: Halleluja. Looft de HEER, want de HEER is goed,
bezingt zijn Naam, want die is lieflijk. Halleluja.

Evangelielezing:

Lucas 5:27-32

Lied 379: 1, 4 en 6
Korte verkondiging
Lied 375:1 en 2
Viering Heilig Avondmaal
Voorbeden met de acclamatie

Stil gebed
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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:
J. Pachelbel Aria con variatione I (apollinus hexachordum,1699)
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 422
V: zegen
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Orgelnaspel

BWV 548 preludium in e-moll

Voorganger:
Kerkenraadslid:
Lector:
Organist:
Kosteres:
Camerabediening:
Illustratie voorop:

Martin van Wijngaarden
Ann Lemmers
Sheila Lont
Niels Jan van der Hoek
Greet Postema
Mies de Vries-Langelaar
Zwingli en Luther discussiëren te Marburg over het
avondmaal. Deur van de Grossmünster in Zürich.
ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift

Collecte:

Na de dienst
Kunt u nog dagboekjes bestellen bij de kosterij.
Volgende week, 10 oktober
komt de president van de Lutherse Synode, 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
Over twee weken, 17 oktober:
vindt de doop van Given plaats, zoon van Kimberley van der Wees en Mike Tibbert
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