Orde van dienst voor
de voorlaatste zondag van het kerkjaar
14 november 2021

Luther werd op 10 november geboren en op 11 november gedoopt.
Die doopdag gaf hem de naam van de heilige van die dag Martinus
van Tours: Maarten. Inmiddels staat ook een mooi lied over deze
Martinus van Tours in het liedboek.
Dit alles is een mooie aanleiding om dit lied nu te zingen en daarbij die
Maarten als vergrootglas voor onze lezingen te gebruiken. In deze
dienst klinken teksten over ‘goed kiezen in lastige tijden’; en wat zegt
dat van mensen en hun mensbeeld?
We zijn weer iets voorzichtiger ten aanzien van “afstanden en
aerosolen”, maar we vieren wel het (veilig) Heilig Avondmaal weer!
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Voorbereiding
Orgelspel Chaconne, J.C. Fischer
Klokluiden
Lied
280: 1, 6 en 7
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.

Ingangspsalm
(delen uit psalm 9)
V: De HEER zetelt voor eeuwig,
Hij bestuurt de wereld naar recht en wet.
A: Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte,
een burcht in tijden van nood.
V: Ik wil U loven, HEER, met heel mijn hart,
Vertellen van uw wonderdaden.
A: Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen,
uw naam bezingen, Allerhoogste.
V: Want u hebt mijn rechten verdedigd
U nam plaats op uw stoel, rechtvaardige rechter.
A: Wie uw naam kent kan op u vertrouwen,
U verlaat niet wie U zoeken, HEER.
V: De HEER zetelt voor eeuwig,
A: Hij bestuurt de wereld naar recht en wet.
Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte,
een burcht in tijden van nood.
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Kyrie
V:

Kyriegebed.

Gloria

Groet

Zondagsgebed
V: …. door Jezus Christus onze Heer.
A: Amen
4

de Schriften gelezen en gezongen
Gesprek met de kinderen
Zondagslied 1008
Eerste lezing: 2 Thessalonicenzen1:3-7
V: Aankondiging van het Evangelie (staan)
V: Halleluja. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid,
want God is Rechter. Halleluja.

Evangelielezing:

Matteüs 25:31-36

Lied 748: 1 en 5
Verkondiging
Lied 744: allen
1 3 5
Mannen 2
Vrouwen
4
Viering Heilig Avondmaal
Mededelingen over de wijze van uitdelen
Voorbeden met de acclamatie
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Stil gebed
Prefatie

lofprijzing
Sanctus

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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Agnus Dei

Tijdens de uitdeling klinkt orgelspel: Mediation, L. Vierne
Vredegroet
V: de Vrede van de Heer zij met u
A: Amen
V: geven wij elkaar een teken van vrede
Dankzegging
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Voor de zegen, lied 422
V: zegen

Orgelnaspel

Toccata ‘’Nun freut euch’’, H.F. Micheelsen

Voorganger:
Kerkenraadslid:
Lezingen:
Kinderkerk
Organist:
Kosteres:
Camerabediening:
Illustratie:
Collecte:

Martin van Wijngaarden
Lianda Groeneveld-Dettmeijer
Mies de Vries- Langelaar
Heidi den Hollander-Baartman
Jan Hoegee
Greet Postema
Erna van Wijngaarden-Raben
Louis Anselme Longa
ook digitaal via www.luthersrotterdam.nl/gift
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