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 Lutherse gemeente Rotterdam  
 

Orde van dienst voor  
de Zevende zondag na Trinitatis 

18 juli 2021 

 

 
 
 

 
 

In deze dienst worden de gelijkenissen over de 5 dan wel 7 broden   
en vissen overdacht uit het evangelie van Markus 
 
De liederen zullen (op het slotlied na) als voorzang klinken, samen 
zingen we de acclamaties, en spreekt u allen de vetgedrukte 
teksten mee?
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Voorbereiding  

   Orgelspel   

Klokluiden  
 

Koraal uit cantate 187 voor de 7e zondag na Trinitatis van J.S. Bach 
 

Gott hat die Erde zugericht',   God heeft de aarde toebereid, 
läßts an Nahrung mangeln nicht;  Hij laat het niet aan voedsel ontbreken; 
Berg und Tal, die macht er naß,  berg en dal, die maakt Hij nat, 
daß dem Vieh auch wächst sein Gras; opdat ook voor het vee het gras groeit. 
aus der Erden Wein und Brot   God laat de aarde wijn en brood voortbrengen 
schaffet Gott und gibts uns satt,  en geeft er ons genoeg van, 
daß der Mensch sein Leben bat.  opdat de mens zal leven. 
 
  
Wir danken sehr und bitten ihn,  Wij zijn zeer dankbaar en vragen Hem 
daß er uns geb des Geistes Sinn,  dat hij ons het verstand van de Geest geve 
daß wir solches recht verstehn,  opdat wij dat goed begrijpen, 
stets in sein' Geboten gehn,   steeds naar Zijn geboden leven, 
seinen Namen machen groß   Zijn naam groot maken 
in Christo ohn Unterlaß:    in Christus zonder ophouden: 
so singn wir recht das Gratias.  daarom zingen wij terecht het Gratias. 
 
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  47 (delen) 
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  v:  Alle gij volken, klapt in de handen,  
juicht God toe met jubelgeroep.  

A:  Alle gij volken, klapt in de handen,  
juicht God toe met jubelgeroep.  

V: Want de HEER, de Allerhoogste, is geducht, 
een groot Koning over de ganse aarde. 
Zingt voor God, zingt voor onze Koning, 
zingt Hem psalmen! 

a:  Alle gij volken, klapt in de handen,  
juicht God toe met jubelgeroep.  

V:  God regeert over de volken, 
God is gezeten op zijn heilige troon. 

a:  Alle gij volken, klapt in de handen,  
juicht God toe met jubelgeroep.  

       
Kyrie  
   V:  Kyriegebed. 

   
     Gloria  
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   Groet 

    
    Zondagsgebed 
   V:  ….  door Jezus Christus onze Heer. 
   A:  Amen  
 
de Schriften gelezen en gezongen 
   
   Eerste lezing:  Jeremia 3:21-4:2 
 
 Lied 90: 1 en 8 

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
 
Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 

 
 

   V: Aankondiging van het Evangelie (staan)  
 V:  Halleluja. Komt, laat ons jubelen voor de Heer,  
  juichen ter ere van de rots van ons heil. Halleluja. 
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 A:  
 

   Evangelielezing: Marcus 8:1-9  

   A:   
  
  Lied 392  
 
   Wie kent de eenvoud van het breken, 
   de stille omgang van het brood? 
   Wie hoort de wijn van liefde spreken, 
   een liefde sterker dan de dood? 

 
Er is een kind bereid tot delen, 
het komt met brood, het komt met vis, 
het geeft zijn voedsel aan de velen, 
een weldaad in de wildernis. 
 
Er staat tot ons geluk geschreven 
dat God zeer overvloedig is, 
wij zijn geschapen om te geven, 
zo tonen wij zijn beeltenis. 
 
Er is een mens ons bijgebleven, 
bij brood en wijn hoor ik zijn stem, 
als water vloeit zijn kostbaar leven, 
een vis is tekenend voor hem. 

 
  Verkondiging 
 
  Zondagslied 995 ‘Vater unser im Himmelreich’ 
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O Vader, trek het lot U aan  
van allen die door U bestaan. 
Gij die geen stenen geeft voor brood, 
wees met uw kinderen in nood; 
en stil, God die rechtvaardig zijt, 
de honger naar gerechtigheid. 
 
O Vader, trek het leed U aan 
van allen die met ons bestaan. 
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, 
doe ons hun broeders zijn in nood, 
opdat zij weten, wie Gij zijt: 
de God van hun gerechtigheid. 

 
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,  
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 Voor de zegen, lied gezongen door allen: 90A  

 
De schaduw van uw troon omsloot 
uw heiligen weleer, 
bij U beveiligd is ons lot 
en zeker ons verweer. 
 
Gij zijt, van voor Gij zee en aard' 
hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 
de God der eeuwigheid! 
 
En duizend jaar gaan als de dag 
van gist'ren voor U heen, 
een schaduw, een gedachte vaag, 
een nachtwaak, die verdween. 
 
De tijd draagt alle mensen voort 
op zijn gestage stroom; 
ze zijn als gras, door zon verdord, 
vervluchtigd als een droom. 
 
O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
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en eeuwig ons tehuis! 
        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:   
 
    
Een zomerlogee?  Zie het inlegblad! 
 
Orgelnaspel         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
Voorganger:    drs .Hans Bas Val 
Voorzang:    Lisa Hinfelaar en 
     Francien Hoogerheijde  
Kerkenraadslid van dienst: Hellen Blanca 
Lector:    Annie Ruizeveld de Winter – de Vries 
Organist:    Niels Jan van der Hoek 
Kosteres:       Greet Postema 
Camerabediening:   JDS of MLvW  

       Collecte:  u kunt digitaal overmaken via 
www.luthersrotterdam.nl/gift  

   of scan deze QR-code met uw smartphone.  
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