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In deze korte dienst overdenken we ons zoeken, verliezen en
vinden; en onze wijze van oordelen.
De liederen zullen als voorzang klinken, spreekt u allen de
vetgedrukte teksten mee?
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Voorbereiding
Orgelspel

Klokluiden
Lied (voorzang)

Lothar Graap - Concertino in A - Allegro/Andante
Zetting zondagslied

Lied 819

Vrede voor dit huis, met doorschenen muren.
beschutting voor de wingerd, de zwaluw bouwt haar nest.
Vrede voor dit huis, gegrond op goed vertrouwen.
De poort omrankt met wijsheid / die in de morgen geurt.
Vrede voor dit huis, een rustplaats langs de wegen
voor wie met open handen om onderkomen vraagt.
Vrede voor dit huis voor wie er wonen liefde,
dat zij de zegen proeven van vruchten, brood en wijn.
Vrede voor dit huis wanneer de nacht zal komen
dat wij de warmte delen en God het licht behoedt.
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.
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Ingangspsalm 25d gesproken
V: Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
A: Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
V1: Richt mij, Gij zijt de God die mij redt,
en op U wacht ik een leven lang.
A: Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
V2: Herinner U, hoe Gij barmhartig zijt geweest,
hoe een en al liefde van meet af aan.
A: Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
V: Goede en betrouwbare God,
wie afgedwaald is wijst Hij de weg.
A: Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
V:
A:
V:
A:
Kyrie
V:
A:
Gloria
V:
A:

Arme en ootmoedige mensen
spoort Hij aan zijn weg te houden.
Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Alle wegen van God zijn liefde en trouw
voor wie bewaren het woord van zijn verbond.
Naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Kyriegebed.
Heer God, ontferm u.
Christus, ontferm u,
Heer God, ontferm u.
Ere zij God in de hoge
en vrede op aarde
bij mensen van welbehagen.
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Groet
V:
A:

De Heer zij met u
en met uw geest

Zondagsgebed
V:
…. door Jezus Christus onze Heer.
A: Amen
de Schriften gelezen en gezongen
Eerste lezing:

Jesaja 30: 15-18

V: Aankondiging van het Evangelie (staan)
V: Halleluja. De hemel vertelt Gods majesteit,
het uitspansel prijst het werk van zijn handen. Halleluja.
A: Halleluja
Evangelielezing: Lucas 15:1-10
A: Lof zij u o Heer!
Lied 23C: 1, 2, 3
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.
4

Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.
Verkondiging
Lied 928
Hoe ik ook ben in donker gehuld, nog wacht mij de morgen.
Hoe ik ook ben verloren geraakt, nog draagt mij een engel.
Hoe ik ook ben geworden tot niets, nog ziet mij die Ene.
Gebeden en zegen
Voorbeden met de acclamatie:
Vrede van God, vernieuw ons bestaan
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, want u is het rijk en den kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
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Voor de zegen, lied 858
Vernieuw in ons, o God, uw liefde, lentelicht.
Herstel ons naar uw beeld en strijk het kwaad uit ons gezicht.
Beadem ons, o Geest, met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer, een bloem in volle pracht.
Geef ons, o Christus, deel aan levenslang geluk.
Gedoopt in U, een nieuw bestaan slaat geen dood meer stuk.
Drie-enig God, vervul wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien, dan staan wij oog in oog.
V:
A:
V:
A:
V:
A:
V:
A:

In ons hart en in ons huis
de zegen van God
in ons komen en ons gaan
de vrede van God
in ons leven, op onze zoektocht
de liefde van God
bij het einde, nieuw begin
de armen van God om ons te ontvangen,
thuis te brengen. Amen

V:
A:

zegen
Amen.
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Orgelnaspel

Bach/Vivaldi Concerto in C - Allegro BWV 594

Voorganger:
Voorzang:

ds Ilse Hogeweg
Francine Hoogerheijde
Mies de Vries-Langelaar
Ann Lemmers
Dorine de Koning
Niels Jan van der Hoek
Greet Postema
Jan Dirk Schouten
u kunt digitaal overmaken via
www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

Kerkenraadslid van dienst:
Lector:
Organist:
Kosteres:
Camerabediening:
Collecte:
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