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In deze korte dienst gaan we op excursie naar lang vervlogen
tijden. Tijden waar we niet helemaal vat op krijgen, maar hoe kan dat
ook anders met het begin van alles en dus ook van de Bijbel.
Overstijgt ons dat niet? Wat we wel weten: dát God de Eeuwige is.
De acclamaties en een enkel couplet mogen worden meegezongen.
De liederen zullen vooral als voorzang klinken. Spreekt u allen de
vetgedrukte teksten mee?
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Voorbereiding
Orgelspel

Aria uit de Goldberg-variationen (variaties)

Klokluiden
Lied (voorzang)
Lied 104: 1 en 2 met een gesproken antifoon
Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht.
Bekleed is Hij met majesteit en pracht,
het licht heeft Hij als mantel omgeslagen,
Hij maakt de wolken tot zijn zegewagen.
Hij die de hemel uitspant als een tent,
Hij bouwt zijn zalen in het firmament.
Op vleugels van de wind schrijdt Hij verheven,
storm zendt Hij uit, door vuur wordt Hij omgeven.
Gij grondvest het heelal, houdt het in stand,
onwrikbaar staat het bouwwerk van uw hand.
Gij deed de vloed over de aarde golven
en hoge bergen werden diep bedolven.
Uw donder joeg het water op de vlucht,
het dal viel droog, de rots rees in de lucht.
De afgrond moest zich op uw woord betomen,
uw vloed zal d' aarde nooit meer overstromen.
mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid
V:
A:

In de naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest
Amen
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V:
A:
V:
A:
V:

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 27 (delen)
V: De Heer is mijn licht en mijn heil:
wie zou ik dan vrezen?
A: De Heer is mijn licht en mijn heil:
wie zou ik dan vrezen?
V: De Heer is mijn burcht, mijn behoud:
voor wie zou ik beducht zijn?
A: De Heer is mijn licht en mijn heil:
wie zou ik dan vrezen?
V: Wend uw aangezicht niet van mij af,
wijs uw knecht niet toornig terug,
Gij die immer mijn hulp zijt geweest,
wil mij niet verwerpen en verlaten.
A: De Heer is mijn licht en mijn heil:
wie zou ik dan vrezen?
V: O, als ik niet de zekerheid had
Het heil des Heren te zien
in dit leven op aarde!
Wacht dan de Heer en wees sterk,
onbezweken van hart.
Wacht dan de Heer.
A: De Heer is mijn licht en mijn heil:
wie zou ik dan vrezen?
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Kyrie

V:

Kyriegebed.

Gloria

Groet

Zondagsgebed
V:
…. door Jezus Christus onze Heer.
A: Amen
de Schriften gelezen en gezongen
Eerste lezing door lector: Psalm 104:1-10, 24-35
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V: Aankondiging van het Evangelie door voorganger (staan)
Halleluja. God is een zon en een schild.
Zijn weldaden weigert Hij niet. Halleluja.
A:
Evangelielezing door lector: Lucas 5:1-11
A:
Voorzang Lied 322
Die chaos schiep tot mensenland. Die mensen riep tot zinsverband.
Hij schreef ons tot bescherming. Zijn handvest van ontferming,
Hij schreef ons vrij, met eigen hand. Schrift die mensenoorsprong
schrijft, Woord dat trouw blijft.
Dat boek waarin geschreven staan Gezichten, zielen naam voor
naam, Hun overslaande liefde, Hun overgaande liefde, Hun weeën
die niet overgaan. Schrift die mensendagen schrijft, Licht dat aan
blijft.
Zijn onvergankelijk testament dat Hij ons in de dood nog kent.
De dagen van ons leven. Ten dode opgeschreven. Ten eeuwig leven
omgewend. Schrift die mensentoekomst schrijft, naam die trouw
blijft.
Verkondiging
Lied 352: 1, 2, 6 en 7
Voorzang: 1, 2 en 7
Samenspraak: 6
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1

Jezus, Meester aller dingen, Woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen brengt Gij tekenen tot stand.
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Gij weerstaat de boze machten,storm en ontij, donk're nachten
en 't gevaar dat wij niet achten: richt U op en strek uw hand!
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Hoe hebt Gij ons lot gedragen om het oude te begraven,
Jezus, goede hoop en haven, uitzicht van het nieuwe land.
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Zend uw adem, wend de steven, dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven met het loflied in de mond!

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,

Voor de zegen, lied gezongen door allen: 977
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Ga uit, o mens, 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.
De bomen staan in blad gezet, de aarde dekt haar naaktheid met
een lichte groene wade;
een tulp en narcis evenzo: veel heerlijker dan Salomo
bekleedt ze Gods genade.
En vogels, waar men hoort of ziet, de leeuw'rik 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.
En:

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:

zegen

A:
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Orgelnaspel

Triosonate V in C, 1 allegro J.S.Bach

Voorganger:
Voorzang:

Vrouwkje HJinten
Lisa Hinfelaar en
Albert de Haaij
Jeroen van Velzen
Andries Ponsteen
Niels Jan van der Hoek
Greet Postema
Jan Dirk Schouten
Mozaïek in Ravenna
u kunt digitaal overmaken via
www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.

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

Een zomerloge? Zie het losse informatieblad!
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