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In deze korte dienst wordt overdacht: 
Wat betekent gerechtigheid? Is het een toestand van iets of 
iemand, die rechtvaardig is? Probeert een mens billijk en eerlijk 
te zijn, als iemand onder onrecht lijdt? 
 
De liederen zullen als voorzang klinken, - 
Zingt u de acclamaties en het slotlied mee en spreekt u allen 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   

Klokluiden  
Morgenlied (voorzang): 209 

Heer Jezus, o Gij dageraad, wend naar ons toe uw licht gelaat. 
Uw Geest die in de waarheid leidt zij onze gids in deze tijd. 
 
Geef dat ons hart mag zijn gericht op U die ons verstand verlicht, 
opdat uw naam ons steeds nabij, uw lof op onze lippen zij, 
 
totdat met alle eng'len saam wij zingen: heilig is Gods naam!, 
en zien U in het zalig licht van aangezicht tot aangezicht. 

 
 
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. 

      
     Ingangspsalm  18 

 v:  De Heer is de kracht van zijn volk.  
      een burcht van redding voor zijn gezalfde. 
 a:  De Heer is de kracht van zijn volk.  

        een burcht van redding voor zijn gezalfde. 
 v:  U, Heer, roep ik aan  

mijn rots, houd u niet doof  
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 a:  De Heer is de kracht van zijn volk.  
        een burcht van redding voor zijn gezalfde. 

 v:  Als u blijft zwijgen 
wordt ik een dode met de doden in het graf. 
Hoor mijn smeekbede  
als ik u om hulp roep. 
Als ik mijn handen ophef  
naar het hart van uw heiligdom 

 a:  De Heer is de kracht van zijn volk.  
        een burcht van redding voor zijn gezalfde. 

       
Kyrie  
   V:  Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de 

nood van onze wereld, én laten wij zijn Naam prijzen, 
want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Kyrieleison. 

   
     Gloria  

     
  
  Groet 
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 Zondagsgebed: laten wij bidden, 
   V: Goede God, U hebt ons ertoe geroepen 
   kinderen van het licht te zijn. Blijf ons beschijnen, zodat 
   wij niet verloren raken in het doolhof van de duisternis, 
   maar voor alle mensen zichtbaar leven, - 
   bij uw klare waarheid. 
   …..  door Jezus Christus onze Heer. 
   A:  Amen  
 
de Schriften gelezen en gezongen 
   
   Eerste lezing: Romeinen 6:3-11. 

 
   V: Aankondiging van het Evangelie (staan)  

 V:  Halleluja. Overvloedige vreugde is in uw nabijheid,  
  voor altijd een liefelijke plek aan uw zijde. Halleluja. 

 A:  
   Evangelielezing: Mattheüs 5:20-26. 

   A:   
  
   Loflied (voorzang): 351 

In u zijn wij begrepen, in u zijn wij gedoopt.  
Uw dood werd ons ten teken, uw leven onze hoop.  
Nu weten wij voorgoed: gij zult ons nooit begeven,  
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uw lichaam is ons leven, uw offer is ons bloed.  
 
Wij zijn in u begraven, wij staan met u rechtop.  
Wij zijn niet langer slaven, maar kinderen van God.   
Een wereld zijn wij oud, maar nieuw als deze morgen,  
geboren ongeborgen, verloren tot behoud.  
 
Die dood van één voor allen werd vruchtbaar in de tijd,  
het zaaizaad is gevallen, het loopt op oogsten uit.  
De zondvloed is voorbij, ziedaar de nieuwe oever,  
een duif koert in het lover, dit is de overzij. 

 
   Verkondiging 
 
   Preeklied (voorzang): 353 

Nu heeft het oude leven afgedaan! 
Wij mogen aan de toekomst toebehoren, 
want grote dingen heeft de Heer gedaan: 
wij zijn als kinderen van God herboren. 
 
Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht 
die werd begraven in de dood des Heren, 
die opstond tot het leven in zijn kracht 
om aan zijn hand een nieuwe weg te leren. 
 
Water en Geest verwekten door de doop 
een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven. 
Bevrijd van zonde en vervuld van hoop 
mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven. 
 
't Lied van de vreugde gaat van mond tot mond: 
Gods liefde heeft ons samen uitverkoren 
om overal, de hele wereld rond, 
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de boodschap van zijn rijk te laten horen. 
 
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: 611 
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Niet meer zijn wij door angst geknecht 
en aan de dood zijn wij ontheven. 
Nu wordt uw Geest op ons gelegd, 
in vrijheid brengt Gij ons terecht. 
Een nieuwe naam is ons gegeven. 
 
Verheugd herkennen wij uw Naam, 
roepen U aan als onze Vader. 
Uw hart spreekt onze harten aan, 
uw aangezicht doet ons bestaan. 
In Christus komt Gij ons nader.4 
 
In dood gedompeld waren wij, 
nu met Hem stralend nieuw verschenen! 
Geen rouw om het bestaan, maar blij 
bekleed met Hem: de weg is vrij, 
de nacht is voor het licht verdwenen. 

 
        V:  In ons hart en in ons huis  

A:  de zegen van God  
V: in ons komen en ons gaan  
A: de vrede van God  
V: in ons leven, op onze zoektocht  
A: de liefde van God  
V: bij het einde, nieuw begin  
A: de armen van God om ons te ontvangen,  

thuis te brengen. Amen. 
 

V:  zegen 

A:   
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      Een zomerlogee?    Zie het losse informatieblad! 
 
 
 
 
 
Orgelnaspel     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
 
Voorganger    ds. Marianne van der Meij-Seinstra 
Voorzang:    Francine Hoogerheijde en 
      Dorine de Koning 
Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca 
Lector:     Heidi den Hollander-Baartman 
Organist:    Niels Jan van der Hoek 
Kosteres:       Greet Postema 
Camerabediening    Sheila Lont 
Afbeelding:    Bergrede, mozaïek in Ravenna 
Collecte:  u kunt digitaal overmaken via 

www.luthersrotterdam.nl/gift  
      of scan deze QR-code met uw smartphone.  
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