Orde van dienst voor
de een en twintigste na Trinitatis
24 oktober 2021

Vandaag gaan we in op het Markusevangelie. Er gebeurt veel met de
blinde Bartimeus vandaag en hij brengt ons ‘geloofswoorden’. Markus
kan ons helpen om geloof in alle eenvoud handen en voeten te geven.
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Voorbereiding
Orgelspel Erhalt uns Herr, bei deinem Wort, H.Micheelsen
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.

Antifoon: (V) Gij, - Heer - hebt alles gemaakt, hemel en aarde.
Het ligt alles in uw macht en niemand kan uw wil weerstaan
Ingangspsalm: vss. 16 en 17 van Psalm 119.
Herhaling Antifoon, de muziek is van Dick Troost.
v: Heer, koning die over alles heerst,
u hebt macht over al wat bestaat.
a: Niemand kan het verhinderen.
v: Laat mij, Heer, uw trouw ervaren,
a: red mij, zoals u hebt beloofd.
v: Dan kan ik antwoorden aan wie mij bespot,
a: want ik vertrouw op uw woord.
v: Dan kan ik zelf voor koningen getuigen
van uw richtlijnen, zonder schaamte.
a: Ik verheug mij in al uw geboden.
v: Ik heb ze lief.
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a: Heer, koning die over alles heerst,
u hebt macht over al wat bestaat.

Kyrie
V:

Kyriegebed.

Gloria
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Groet

Zondagsgebed: Heer, onze God,
behoed uw kinderen voortdurend in uw liefde;
wil hen bewaren voor wat uw wil weerspreekt,
zo bidden wij tot U: opdat wij gehoor geven,
én vrucht dragen, én toegewijd zijn aan uw Naam!
V:
Door Jezus Christus onze Heer,
A: Amen.
de Schriften gelezen en gezongen
Gesprek met de kinderen
Lied: 721; 1 t/m 3.
Eerste lezing: Jesaja 59: 9 t/m 15
V: Aankondiging van het Evangelie: Markus 10: 46-52 (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. (Ps.146:1,2).
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Evangelielezing: tweede lezing uit Markus 10: 46-52.

Lied: 760; 1 t/m 6.
Verkondiging
Lied: 534; 1 t/m 4.
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 418; 1 t/m 4.
V:

zegen
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Orgelnaspel
Voorganger:
Kerkenraadslid:
Lector:
Organist:
Kosteres:
Camerabediening:
Collecte:

Bleib bei uns Herr, J.S. Bach, BWV 649.
Marianne van der Meij-Seinstra
Bas Ruizeveld de Winter
Susan Wong Loi Sing-Gunning
Niels Jan van der Hoek
Greet Postema
Mies de Vries-Langelaar
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 en Niels Jan van der Hoek.
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