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Orde van dienst voor  
de twintigste na Trinitatis 

17 oktober 2021 
 
 

 
 

Dopen, het is een feest dat Given vandaag gedoopt wordt! 
We lezen en zingen teksten over doop.  

 
Voor Luther was het een zichtbaar Woord. Petrus schrijft bij doop 

over redding. En boven alles uit Christus spreekt dat alle kinderen tot 
hem mogen komen.  

 
Wat betekent dit voor ons vandaag de dag? 

 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.luthersekerkleiden.nl%2Fmaarten-luther%2Fde-lutherroos%2F&psig=AOvVaw3JWW0vwPj6H5
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Voorbereiding 

       Orgelspel J.S. Bach Christ unser Herr, zum Jordan kam 
 
       Klokluiden  
 

Lied 273: 1 en 4 
 
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   (uit Psalm 119) 

v:  Heer, laat u leiden door uw goedheid  
     en uw groot erbarmen.  
     Red ons door uw wonderbare daden  
a:  en verleen luister aan uw naam. 
v:  Mijn ziel smacht naar de redding die U brengt, 
a:  in uw woord heb ik mijn hoop gesteld. 
v:  Mijn ogen smachten naar uw belofte, 
a:  wanneer zult u mij troosten? 
v:  Blijf mij trouw, laat mij leven, 
a:  dan houd ik mij aan de richtlijn uit uw mond. 
v:  Heer, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast. 
a:  Heer, laat u leiden door uw goedheid  
     en uw groot erbarmen.  
     Red ons door uw wonderbare daden  
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en verleen luister aan uw naam. 

 
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 
    
  Eerste lezing: 1 Petrus 1:1-9 
 
  Lied 326: 1, 2 en 6  
     
   V: Aankondiging van het Evangelie (staan)  

 V:  Halleluja. Loof de Heer mijn ziel,  
  de Heer wil ik loven, zolang als ik leef,  
  mijn God bezingen zo lang ik besta. Halleluja. 

  Evangelielezing: Marcus 10:13-16 

 
Dooplied van Jochen Klepper  
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U heeft uw naam, o God en Vader, 
verheerlijkt in uw lieve Zoon. 
U schonk ons rijkelijk genade, 
zo vaak wij knielden voor uw troon. 
 
Roep daarom ook dit kind bij name, 
dat ons zo innig toebehoort. 
Wij loven U, Drie-enige! Amen! 
U gaf ons water, Geest en Woord. 
 
Wilt U ons in uw naam bewaren 
zoals uw Zoon heeft afgesmeekt. 
Door Geest en Woord en zuiver water 
bent U het zélf die tot ons spreekt. 

 

 Verkondiging 
 
 Lied   534 
 
 
Heilige Doop  
 
 Lied 348  allen  1   3    5 
    vrouwen    2  
    mannen          4 
    tevens het binnenbrengen van Given. 
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 INLEIDEND GEBED 
 CREDO 
 

Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader,  
de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus,  
Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer; 
die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;  
op de derde dag opgestaan uit de doden; 
opgevaren naar de hemel,  
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 
van daar zal Hij komen om te oordelen  
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap van de heiligen; 
vergeving van de zonden; 
opstanding van het lichaam; 
en een eeuwig leven. Amen 

  
 DOOP 
 
 -het verbond van God- 
 

Gezongen ZONVLOEDGEBED  
(op de dubbelmelodie van lied 540) 
      
1. A  O God, U hebt gezonden    
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   uw woorden in de tijd:   
   U bent met ons verbonden    
   nu en in eeuwigheid.    
      
2 B.     U hebt het al geschapen,    
      de hele creatuur:     
       de chaos werd geordend   
      tot een bestaan zo puur.   
 
3. A  Toen toonde U aan Noach  
  hoe zwaar de aarde woog;  
  en als bewijs, als teken,  
  gaf U een wolkenboog. 
 
4. B  En Mozes trok door water,   

het doodsland àchter zich    
om Israël te leiden     
langs wegen van uw licht.    

 
5. AB En Joshua en Naäman      

hebben op U gebouwd      
en maakten door hun leven    
ons met uw weg vertrouwd.   

 
6. A  En uit dit volk der volken  
  - uw woorden toegedaan -    
  hebt U er Eén gekozen:    
  ‘Messias’ is Zijn naam.    
 
7. B  Het is de Here Jezus 
  - gedoopt in de Jordaan –  
  die ons behoud zal wezen  
  van nu af, en voortaan. 
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8. AB Spreek, Heer, uw Woord van Leven 
  opdat ook Given het weet: 
  dat U hem door dit water  
  met leven hebt bekleed.  
 
9. AB In U zijn wij geborgen: 
  herboren in uw Naam! 
  Zo vieren wij tezamen: 
  “met Christus opgestaan!” 

 
  
 -het water van de doop- 
  voor Given Christiaan Tibbert 
 -de geur van de Geest- 
 -het zout der aarde- 
 -het licht der wereld- 
 
DOOPVRAGEN  
 -aan de ouders en eventueel aan peter en meter 
 -aan de gemeente- 
 
Lied 238 allen  6        9 
    vrouwen        7 
    mannen            8 
 
 
Gebeden en zegen 
      Voorbeden met de acclamatie 

    
Stil gebed  
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  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 418 
 

V:  zegen 

 
Na de zegen kunt u de doopouders feliciteren bij de kansel  
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Orgelnaspel     J.L. Krebs Wir glauben all'an einen Gott  

(Lied 341)   

Voorganger:    Martin van Wijngaarden  
Kerkenraadslid:   Nel Merks-Knetsch  
Lector:     Andries Ponsteen 
Kinderkerk:     Laura Lindhout 
Organist:    Niels Jan van der Hoek 
Kosteres:       Greet Postema 
Camerabediening:   Erna van Wijngaarden-Raben  
Illustratie voorop:  Schilderij uit het Cranach-atelier 
Collecte:    ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift  
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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. Met medewerking 
van Lisa Hinfelaar, Niels Jan van der Hoek en boekhandel Amesz. 
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