Orde van dienst voor
de negentiende zondag na Trinitatis
10 oktober 2021

Genezing, wat houdt dat in? Wat vraagt het van hen die gebroken zijn,
wat vraagt het van ons, gebroken genezers? Vandaag een dienst over
gebrokenheid, vergeving en genezing.
In deze dienst is de president van de Lutherse Synode, ds Andreas
Wöhle, bij ons op bezoek. Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid
om nog bij de koffie met hem en elkaar in gesprek te gaan.
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Voorbereiding
Orgelspel
Klokluiden
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.
De Heer ziet en vergeeft al
onze tekortkomingen, onze zonden,
en wij worden als Gods kinderen
op de weg gezet van nieuw leven.

Ingangspsalm (uit Psalm 35 en 78)
V: ‘Ik ben het die je redt’ zegt de Heer.
A: De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen.
V:

A:
V:

Ik open mijn mond voor en wijze les,
spreek uit wat sinds lang verborgen is.
Wij hebben het gehoord, wij weten het,
onze ouders hebben het ons verteld.
Wij willen het onze kinderen niet onthouden;
wij zullen aan het komende geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,
van de wonderen die hij heeft gedaan.

A:

Ik ben het die je redt’ zegt de Heer.

A:
V:
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De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen.

Kyrie
V:
Kyriegebed.
Cantorij: Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Uit: Christ our Future, R. Corp

Gloria, lied 304
1 vrouwen
2 mannen
3 allen
Groet

Zondagsgebed
V: …. door Jezus Christus onze Heer.
A: Amen
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de Schriften gelezen en gezongen
Gesprek met de kinderen
Gott der Herr ist Sonn und Schild.
Cantate van Paul Horn,
voor vierstemmig koor, sopraansolo, twee fluiten en orgel
Gott der Herr ist Sonn und Schild.
Der Herr gibt Gnade und Ehre.
Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.
[de Nederlandse Bijbelvertaling geeft: God, de Heer, is
een zon en een schild; Genade en glorie geeft de Heer;
zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op
weg gaan.]
Eerste lezing: Jeremia 8:4-7
Lied 176: 1 en 6
V: Aankondiging van het Evangelie (staan)
V: Halleluja. O God, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Laat niet los die de werken van uw hand. Halleluja.

Evangelielezing: Matteüs 9:1-8

Zondagslied 863, in de vorm van een lied-cantate
1 cantorij (in het Duits)
2 vrouwen
4

3 mannen
4 allen
5 cantorij
6 allen
Verkondiging
Lied

534

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,

Voor de zegen, lied 704
V:

zegen
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Na de zegen
- “in de Andreaskerk door Andries voor Andreas de Andreas II”
- volgen mededelingen over het koffiedrinken en het
aangekondigde gesprek met de president van Lutherse synode.

Orgelnaspel
Voorgangers:
Kerkenraadslid:
Lector:
Kinderkerk:
Organist:
M.m.v.:

Kosteres:
Camerabediening:
Illustratie voorop:
Collecte:

Andreas Wöhle
Martin van Wijngaarden
Lianda Groeneveld-Dettmeijer
Rudi Ruijgendijk
Heidi den Hollander-Baartman
Niels Jan van der Hoek
AndreasCantorij
Lisa Hinfelaar (sopraan)
Linda Stolk (dwarsfluit)
Marja Bolhout (dwarsfluit)
Greet Postema
Sheila Lont
Detail mozaïek in der kerk San Apollinare Nuovo,
Ravenna
ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift

U kunt nog dagboekjes bestellen bij de kosterij.
Volgende week, 17 oktober
vindt de doop van Given plaats,
zoon van Kimberley van der Wees en Mike Tibbert
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Hervormingsdaglezing 2021

Zaterdag 30 oktober 2021, 15.00-17.00 uur

Lutherse gemeente Rotterdam

met of voor elkaar
aan het werk

van vakbond en diaconaat tot wereldwijd

voorbeelden uit lutherse netwerken;
drie historische en een moderne
Een lutherse familie met een drive voor arbeiders- en kerkenwerk door drs.
Marieke Spliethoff
Een voorbeeld uit een kroniek over de Familie Spliethoff. Al meer dan 200
jaar zijn zij betrokken lutheranen, met een maatschappelijk netwerk.
Lutherse vakbondsmannen aan het werk! door drs. Peter Paul Kleinlooh
Uit zijn onderzoek naar Amsterdamse lutherse families (1860-1914)
ontstaat inzicht in hoe zij zich verhielden tot vakorganisaties en een eigen
lutherse vakbond.
Diaconaal werk geëerd met een lutherse collage door dr. Martin van
Wijngaarden
Besproken wordt een voorbeeld van Luthers erfgoed. Het is een huldeblijk
aan een diaken die een goede netwerker bleek.
'Help ons elkaar helpen' - lutheranen in Suriname en Nederland, een oude,
springlevende, relatie- door dr. h.c. Praxedis Bouwman of drs. Hans Bas Val
De presentatie van een voorbeeld van huidig Luthers werk.

Voor meer informatie: zie de site

Deze Hervormingsdaglezing (ooit begonnen als Lutherse Zomerschool) van de Lutherse
Gemeente Rotterdam, wordt georganiseerd voor de Ringen Bovenmaas en IJsselmonde
(samenwerkingsverbanden van gemeenten van de voormalige PKN classis Rotterdam I en II)
en: The Amsterdam Centre voor History and Heritage of Protestantism.
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