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 Lutherse gemeente Rotterdam  
 

Orde van dienst voor  
zondag Exaudi  

16 mei 2021 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

 
Welkom in deze dienst, die (live alsook later) via ‘kerkdienst gemist‘ 
te volgen zal zijn. Wie buiten beeld wil blijven, vraagt aan een van de 
coördinatoren een plaats op een van de achterste acht banken. 
 
 
Alle zang is voorzang. Spreekt u de vetgedrukte teksten mee? 
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Voorbereiding  
 
    Orgel-en fluitspel  Sonate in G (Largo en Allegro), G.F.Händel 
     Klokluiden  

Orgel en zang  slotkoraal van cantate 44, J.S.Bach, 
So sei nun, Seele, deine. 

 
mededelingen en voorbereiding 

(staan) 
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. 

      
     Antifoon en psalm uit psalm 27 
  V:     Hoor mij, Heer, als ik tot u roep,  

uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken,  
verberg uw gelaat niet voor mij 

   A:     De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? 
   V:     Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? 
   A:     Wees mij genadig en antwoord mij 
   V:     U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet,  

verlaat mij niet, God, mijn behoud) 
   A: Eer zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  
    zoals het was in het begin  
    nu en immer  

  en van eeuwigheid tot in eeuwigheid! Amen.  
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   Kyrie  
   V:  Kyriegebed. 
     Heer God, ontferm u. 
   A:  Christus, ontferm u, 
     Heer God, ontferm u. 
   
     Gloria  

     V:  Ere zij God in de hoge 
     A:  en vrede op aarde 
   bij mensen van welbehagen. 

 
   Groet 
   V: De Heer zij met u 
   A:   en met uw geest 

 
    Zondagsgebed 
   V:  ….  door Jezus Christus onze Heer. 
   A:  Amen  
 
de Schriften gelezen en gezongen 
 
  Eerste lezing Efeziërs 3: 14-21 
 
       Voorzang: lied 663 (1-2) 
  Al heeft Hij ons verlaten,  

Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten  
is altijd om ons heen  
als zonlicht om de bloemen  
een moeder om haar kind.  
Teveel om op te noemen  
zijn wij door Hem bemind. 
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Al is Hij opgenomen,  
houd in herinnering,  
dat Hij terug zal komen,  
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen,  
dat wij zijn majesteit  
van oog tot oog aanschouwen  
in alle eeuwigheid. 

 
  Aankondiging van het Evangelie (staan)  

 V:  Psalmwoord eindigend op: Halleluja 
 A: Halleluja 

      Evangelielezing: Johannes 15: 26 - 16:4 

   A:  Lof zij u o Heer!  
 
  Zondagslied   voorzang zondagslied 380: 1 en 2 
       
                1   Gij, Jezus Christus, opgestegen 
 tot hoogste heerlijkheid, 
 blijft ons nabij op onze wegen; 
 U zij de lof gewijd. 
 Uw weg ging voort door smaad en 

dood; 
 o Heer die ons uw lichaam bood 
 als 't levensbrood 
 

               2   Gij, 's Vaders Zoon, ten troon 
verheven, 

 betoont uw majesteit, 
 belooft voor ons verloren leven 
 behoud in eeuwigheid. 
 Gij zijt de doodspoort doorgegaan; 
 als overwinnaar opgestaan, 
 nam Gij ons aan. 
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  Verkondiging 
 
    Voorzang   lied 380: 3 en 4 
   
                     3   Nog is uw heerlijkheid verborgen, 
 maar ons geloof vertrouwt, 
 dat eenmaal op de eeuw'ge morgen 
 uw macht het veld behoudt. 
 Gij, kracht, verhuld in brood en wijn, 
 wilt onze eeuw'ge spijze zijn 
 en maakt ons rein. 
 
                     4   Heer, open ons genadig de ogen 
 en doe ons door uw Geest 
 het licht zien en uw naam verhogen, 
 voor 't oordeel onbevreesd. 
 Ten troon verheven, ons nabij, 
 staat Gij ons in de strijd terzij. 
                         Mijn kracht zijt Gij. 

 
Voorbeden en zegen 

 
Over de collecte 
 
Voorbeden met de gesproken acclamatie:  
        Houd ons in leven, wees onze redding! 
Stil gebed 
En:    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  
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   kwade, want u is het rijk en den kracht en de  
   heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
  

       Lied voor de zegen (staande): lied 667: 1, 2, 5 en 6  
 

       Zegen 
V: Jezus Christus is het licht van God,  

gezegend is zijn naam!  
A: Jezus Christus is het licht van God,  

gezegend is zijn naam!  
V: Zijn woord is leven, een lamp voor onze voet,  

Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag.  
A: Jezus Christus is het licht van God,  

gezegend is zijn naam!  
V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen. 
A: Jezus Christus is het licht van God,  

gezegend is zijn naam.  
V:  zegen 
A:  Amen. 

 
Orgelnaspel   Nun bitten wir den Heiligen Geist , J.G. Walther 
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Voorganger    Hans Bas Val 
Kerkenraadslid van dienst: Lianda Groeneveld-Dettmeijer 
Lector:    Andries Ponsteen 
Organist:    Niels Jan van der Hoek 
Voorzang:    Dorine de Koning en Lisa Hinfelaar 
Kosteres:       Greet Postema 
Blokfluit:    Christien Mudde 

 
 
 
- Na de dienst nemen we gelijk al afscheid van elkaar: volgt u de aanwijzingen van de 

commissie van in- en uitgeleide! We vragen u om een mondkapje te dragen bij het 
betreden en verlaten van de kerk. Wanneer u zit, mag deze af. 

- Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via de website. Wilt u via de digitale 
Maandbrief op de hoogte worden gehouden, meldt u dan aan via 
www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief 

-  M.b.t. de collecten: Collecteschalen voor Diaconie en Kerkbeheer staan bij de uitgang op 
de vitrine. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook digitaal overmaken via 
www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.  

         
- De volgende dienst in deze kerk is op zondag 23 mei, Pinksteren. Voorganger is 

ds.Trinette Verhoeven. Dan geldt ook weer: Naast de medewerkers aan de dienst, zijn 
30 kerkgangers welkom. Graag wel van te voren aanmelden - tot nu toe hebben we 
altijd iedereen een plekje kunnen bieden! Wilt u (weer) aanwezig zijn, aanmelden kan 
digitaal www.luthersrotterdam.nl/aanmelden of via de kosterij: 010-4222472. 
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