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 Lutherse gemeente Rotterdam  
 

Orde van dienst voor  
zondag Rogate (bidt)  

9 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. 
 
Deze dienst heet zondag bidt, maar juichen mag ook. Juichen is 
misschien wat betreft de actualiteit nog wat te vroeg, wat niet 
wil zeggen dat we met de liturgie van deze zondag de hoop 
mogen koesteren om de adem te vinden die ons in beweging 
wil zetten naar het de vrijheid waar we allemaal zo naar 
uitzien. De psalm voor deze zondag is psalm 66: Breek aarde 
uit in jubelzangen. Helaas net als vorige week kan het nog niet 
hardop maar wel ‘hart op’, dus is alle zang voorzang. Spreekt u 
de vetgedrukte teksten mee? 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.luthersekerkleiden.nl/maarten-luther/de-lutherroos/&psig=AOvVaw3JWW0vwPj6H5
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7jMG1naTgAhUIzaQKHUlcBzoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.hervormdegemeentegarderen.nl/pkn-logo-pkn&psig=AOvVaw0uoKIHarAmQx
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Voorbereiding  
Orgelspel Vater unser im Himmelreich, H. Scheidemann  
Klokluiden  
Muziek:  Die gold’ne Sonne, voll Freud’ und Wonne 

(uit Geisliche Lieder J.S.Bach)  
 
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. 

      
     Ingangspsalm: Beurtzang naar psalm 66 
 Gezongen refrein:  Steekt Gods loftrompet alom op aarde,  

zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk. 
Gesproken: 
a: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, zingt tot eer van    
     zijn naam majesteitelijk, doet statig stijgen zijn loflied. 
Gezongen: refrein  
Gezongen voorzang:  
    Zingt God toe: “Hoe geducht zijn uw werken! U zal alles op  
    aarde aanbidden, zingen U, zingen uw naam ter eer.” 
Gesproken: 
a: Aanzie dan de daden van God, om de mens in zijn  
    handelen vervaarlijk: Hij heeft vermocht dat de zee  
    droogviel, dat zij droogvoets de stroom overstaken 
a: Aanzie dan de daden van God, om de mens in zijn  
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    handelen vervaarlijk. Zegent, volkeren, Hem – onze God,  
    laat ver zijn loflied weerklinken. 
Gezongen: refrein. 

 
 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 Jesaja 41:17-20  
 
 Voorzang: lied 659 

1.Kondig het jubelend aan, laat het de windstreken horen, 
Doe het de aarde verstaan: God heeft ons wedergeboren! 
 

2. Zing met een juichende stem, adem weer opgetogen,  
dit is Jeruzalem, ere zij God in den hoge!  
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4. Wandelend in de woestijn hebben wij water gevonden  
springende als een fontein, bronnen geslagen als wonden.  

 

5. Overvloed, overvloed Gods, sprengen van water en leven,  
bloed uit de flank van de rots, water en bloed om het even;  

 

6. daaruit ontspringt ons bestaan, zo zijn wij wedergeboren!  
Kondig het jubelend aan, laat heel de wereld het horen! 

 
Aankondiging van het Evangelie (staan)  
 

 V:  Psalmwoord eindigend op: Halleluja 
  A: Halleluja 
Evangelielezing: Johannes 16:23b-30 
  A:  Lof zij u o Heer!  
 
Voorzang zondagslied: Lied 370  

1. Vader die woont in hemels licht, 
Uw rijk geeft liefde een gezicht 
Uw naam is waard de hoogste eer 
Wij bidden om een ommekeer: 
Wek doden op, maak armen rijk, 
Laat komen Heer, uw koninkrijk. 
 

2. Uw wil geschiede, goede God, 
Laat ons niet over aan ons lot, 
Bewaar de aarde voor de dood 
En geef van dag tot dag ons brood. 
Vergeef als wij: laat uw geduld 
Steeds groter zijn dan onze schuld. 
 

3. Leid ons niet in verzoeking, Heer, 
Verlos ons, maak ons meer en meer 
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Tot mensen aan uw beeld gelijk- 
Want u behoort het koninkrijk, 
De kracht, de hoogste heerlijkheid 
Nu en in alle eeuwigheid 

 
 Verkondiging 
 
 Voorzang lied 977: 
 

1. Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd,  
Nu in de lente zich verheugt al wat er leeft op aarde. 
De gaarden zijn op ’t schoonst gesierd, 
Opdat gij ’t lieve leven viert, dat God u openbaarde. 
 

2. De bomen staan in blad gezet, 
De aarde dekt haar naaktheid met een lichte groene wade; 
En tulp en narcis evenzo: 
Veel heerlijker dan Salomo bekleedt ze Gods genade. 
 

3. En vogels, waar men hoort of ziet, 
De leeuwerik zingt het hoogste lied, de zwaluw voedt haar 
jongen. De bronnen ruisen overal, 
Loof Hem, in wie u eens voor al het leven is ontsprongen. 
 

4. De akker wordt een gouden woud, 
Daarin verblijdt zich jong en oud. Roem dan de gunst en 
goedheid van Hem die geeft in overvloed, 
Hem, die het menselijk gemoed verzadigt met zijn zoetheid. 

 
Voorbeden en zegen 
 

Voorbeden met de gesproken acclamatie:  
        Houd ons in leven. 
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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  
 kwade, want u is het rijk en den kracht en de  
 heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 

 

Lied voor de zegen (staande): Lied 655 
 
    Zing voor de Heer een nieuw gezang!  
    Hij laaft u heel uw leven lang 
    Met water uit de harde steen.  
    Het is vol wonderen om u heen. 
 

    Hij gaat u voor in wolk en vuur,  
    geeft aan uw leven rust en duur 
    maar geeft het zin en samenhang.  
    Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 

    Een lied van uw verwondering  
    dat nog uw naam niet onderging, 
    en weer opnieuw geboren is  
    uit water en uit duisternis. 
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Zegen 
 
A: Amen. 
 
Orgelnaspel  Trio Sonate V in C - I. Allegro, J.S.Bach (BWV 529)  
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          Voorganger   Ds. Vrouwkje Dees-Hinten 
Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers 
Lector:    Heidi den Hollander 
Organist:    Niels Jan van der Hoek 
Voorzang:    Lisa Hinfelaar, Francine Hoogerheijde 
Kosteres:       Greet en Piet Postema 
 
 

 
- 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 16 mei (Exaudi)  
            Voorganger is drs. Hans Bas Val 

- 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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