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Munt 1730; tweede eeuwfeest Augsburgse Confessie;
‘verita triumphus’: zegepraal voor de waarheid

In deze korte dienst wordt overdacht de versie van Lucas over de
Bergrede, tevens wordt aandacht geschonken aan de geboortedag
van Johannes de Doper (24 juni) en de gedenkdag van de Augsburgse
Confessie (25 juni)
De liederen zullen als voorzang klinken, spreekt u allen de
vetgedrukte teksten mee?
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Voorbereiding
Orgelspel

D. Cimarosa, Sonaten in C, a en G

Klokluiden
Lied (voorzang)

Lied 8a

Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam in de geschiedenis,
op heel de aarde, wijd en zijd. De hemel zingt uw majesteit.
Het eerste kinderlijk geluid roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd ontwapent Gij wat ons benauwt.
Zie ik uw sterren in de nacht, die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind dat Gij het kent en zo bemint.
Geen sterrenhemel houdt hem klein; de mens mag vorst der aarde zijn.
Gij kroont hem als uw bondgenoot en maakt hem bijna goddelijk groot.
Al wat op aard is laat Gij zich buigen voor zijn heerschappij.
De dieren komen in een stoet hem hoog en breed al tegemoet.
Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam in de geschiedenis, want op
de aarde is wijd en zijd het mensenkind uw majesteit.

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.
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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: Dat ene vroeg ik van de Heer,
dat is al mijn verlangen:
daar te zijn - in het huis van de Heer,
al de dagen mijns levens.
A: De Heer is mijn licht en mijn heil:
wie zou ik dan vrezen?
V: Heer, hoor mijn aanroep tot U,
Geef mij genadig uw antwoord.
Gij zegt - en mijn hart spreekt het na:
'zoekt mijn aanschijn.'
Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.
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?
Kyrie
V:
A:

Kyriegebed.
Heer God, ontferm u.
Christus, ontferm u,
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Heer God, ontferm u.
Gloria
V:
A:
Groet
V:
A:

Ere zij God in de hoge
en vrede op aarde
bij mensen van welbehagen.
De Heer zij met u
en met uw geest

Zondagsgebed
V:
…. leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
A: Amen
de Schriften gelezen en gezongen
Eerste lezing:

Handelingen 19: 1-7

Zingen: 522: 1, 4 en 5(Luther)

Toen Jezus bij het water kwam, waar Hem Johannes wachtte,
werd Hij gedoopt, het zuiver lam, de volheid der geslachten.
Hij daalde neer in de Jordaan, badwater onzer zonden.
Zijn leven neemt ons sterven aan, zijn bloed heelt onze
wonden. Zijn sterven is ons leven.
Gij zegt het zelf: wie op U hoopt dit moet de wereld horen
wie U gelooft, in U gedoopt, die is uit U geboren.
En zonder werken van de wet, en zonder macht'loos pogen,
wordt hij gereinigd en gered en staat hij voor uw ogen,
voltooid en zonder zonden.
Als 't oog alleen het water ziet, zoals het wordt vergoten,
dan weet het hart en twijfelt niet, wat daarin ligt besloten.
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Wij worden in uw dood gedoopt. Door U voorgoed vergeven,
staat Adam stralend op en loopt terug in 't eeuwig leven,
het paradijs hervonden.

V: Aankondiging van het Evangelie (staan)
V: Halleluja. God de Heer is een zon en schild.
Genade en glorie schenkt de Heer, zijn zegening onthoudt
Hij niet een wie in oprechtheid hun weg gaan. Halleluja.
A: Halleluja.
Evangelielezing: Lucas 6:36-42
A: Lof zij u o Heer!
Credo in de versie van Luther, lied 341 (staan)
Wij geloven allen in een God, die de hemel en de aarde
geschapen heeft en Vader is; ons als kinderen aanvaardde.
Hij wil dagelijks ons voeden, 't vege lijf ons wel bewaren,
onze ziel voor onheil hoeden en geen leed mag ons wedervaren.
Hij zorgt trouw voor ons, houdt de wacht; de Heer heeft alles in zijn macht.
Wij geloven allen in zijn Zoon, Jezus Christus, onze Here,
die eeuwig bij de Vader woont, God gelijk in macht en ere.
Uit Maria, die geloofde, werd de ware mens geboren
die de Heil'ge Geest beloofde. Is voor ons, schuldig en verloren,
aan 't kruis gestorven. Uit de dood ten leven opgewekt door God.
Wij geloven in de Heil'ge Geest God, zoals de Zoon, de Vader,
vertroostend wie het oordeel vreest en verrijkend met zijn gaven,
wie van Christus zijn op aarde, doet Hij als een lichaam leven,
vrij van kwaad dat hen bezwaarde. Alle vlees zal dan ook herleven.
na deez' ellende ons bereid een leven in de eeuwigheid! Amen.

Verkondiging
Zondagslied

675 geheel (1-2)

Geest van hierboven, leer ons geloven
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Hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede, deel U nu mede
Aan een wereld die U verwacht
Wij mogen zingen van grote dingen
Als wij ontvangen al ons verlangen
Met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
Als wij herboren Hem toebehoren
Die ons is voorgegaan. Halleluja!
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden
Liefde die ons hebt liefgehad
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden
Gij houdt ons bij de hand gevat
Gij hebt de zege voor ons verkregen
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
En onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
Die naar U heten en in U weten
Dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Gebeden en zegen
Voorbeden met de acclamatie:
Vrede van God, vernieuw ons bestaan
Stil gebed
Onze Vader
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 de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
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Voor de zegen, lied

838

O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar
en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid
openbaren.
Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw
vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre
staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.
Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw
verbond.
Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.
Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord
vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt
overal volbracht waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.
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
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V:
A:
V:
A:

bij het einde, nieuw begin
de armen van God om ons te ontvangen,
thuis te brengen. Amen
zegen
Amen.

orgelnaspel

J.S.Bach, Wir glauben all an einen Gott
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