
 

1 

 Lutherse gemeente Rotterdam  
 

Orde van dienst voor  
zondag Zingt  

2 mei 2021 
 
 
 
 

      
 

 
 
 

 
Welkom in deze dienst, die (live alsook later) via kerkdienst gemist te 
volgen zal zijn. Wie buiten beeld wil blijven, vraagt aan een van de 
coördinatoren een plaats op een van de achterste acht banken. 
 
Deze dienst heet zondag Zingt, we buigen ons over wat het zingen 
waard is. En dat in tijden dat we niet samen kunnen zingen. We 
stellen in deze periode van Psalmen tussen Pasen en Pinsteren, 
vandaag psalm 98 centraal. 
 
Alle zang is voorzang. Spreekt u de vetgedrukte teksten mee? 
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Voorbereiding  
Orgelspel  Sonate in C, D. Cimarosa 
Klokluiden  
Muziek  Dir Jehova will ich singen J.S.Bach 
 
mededelingen en voorbereiding 

(staan) 
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 98b 
 
   V: Alles op aarde zing Gods eer! 
    Jubel van vreugde , juich voor de Heer!  
 
   A: Speel op de citer, blaas op de fluit. 
    steek de trompetten, jubel het uit. 
 
   V: Zeeën en stromen, beek en rivier, 
    klap in je handen, bruis van plezier.  
     
   A:  Bergen en heuvels, huppel en spring,  
    blijf daar niet staan, jubel en zing. 
 
   V: God komt regeren eerlijk en goed,  
    dans Hem met bel en met trom tegemoet.  
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   A: Eer zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  
    zoals het was in het begin  
    nu en immer  

  en van eeuwigheid tot in eeuwigheid! Amen.  
  
      Kyrie  

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

     V:  Ere zij God in de hoge 
     A:  en vrede op aarde 
   bij mensen van welbehagen. 

 
   Groet 
   V: De Heer zij met u 
   A:   en met uw geest 

 
    Zondagsgebed 
   V:  ….  door Jezus Christus onze Heer. 
   A:  Amen  
 
de Schriften gelezen en gezongen 
 
  Eerste lezing Galaten 5:13-26 
 
       Voorzang: Psalm 98d 

Alle einden der aarde aanschouwen het  
heil van Hem, onze God 
 
Zingt voor de Heer een nieuw lied, 
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want wonderen heeft Hij gedaan; 
triomf heeft zijn hand Hem gebracht, 
overwinning zijn heilige arm. 

 
Juich, aarde alom voor de Heer, 
juich aarde alom, voor de Heer, 
zet de zang in, 
speelt op de snaren, 
juich, aarde alom, voor de Heer. 

 
  Aankondiging van het Evangelie (staan)  

 V:  Psalmwoord eindigend op: Halleluja 
 A: Halleluja 

  Evangelielezing: Johannes 14:15-27 
   A:  Lof zij u o Heer!  
 
  Zondagslied   delen uit 326 
  
       Verkondiging 
 
   Voorzang lied 658 

 Gods adem waait zijn woorden uit den hoge  
  en David rijgt ze tot een nieuw gedicht. 
 De herder plukt de sterren van de hemel  
  en vlecht ze tot een vrolijk lied van licht.  
  Refrein: 
    Zing en zaai een lied van vrede!  
    Zing en bouw een huis van licht!  
    Zing en bid dat hier en heden  
    God zijn wonderen verricht!  
 Dit lied ontwapent alle harde handen,  
 roept lente uit in een bevroren land,  
 geeft vuur en vlam aan ons verkild verlangen  
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 en zegent alle vlees van hogerhand.  
 
 De Geest van God wiekt dansend van de snaren  
 En geeft als maat de hartslag van zijn trouw.  
 De wijs vertoont een vergezicht van kleuren;  
 de boventoon voert naar de stand van goud. 
 

Voorbeden en zegen 
 
Over de collecte 
 
Voorbeden met de gesproken acclamatie:  
        Houd ons in leven. 
Stil gebed 
En:    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. 
  
Lied voor de zegen (staande): Zondagslied, delen uit 326 
 

1   Van ver, van oudsher aangereikt, 
  een woord dat toch niet van ons wijkt, 
  nabij en nieuw ons aangedaan, 
  weer vlees geworden, opgestaan! 
 
2   Dit woord komt tot ons op de wind. 
  Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
  gehoor bij mensen, onderdak. 
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  Dit woord, dat God van oudsher sprak. 
 
3   Dit woord blijft leven in een lied. 
  Waar mensen zingen sterft het niet, 
  als adem die de harten voedt, 
  als lente die ons bloeien doet.  
 

6  O woord, zolang ons toegedaan, 
  zet ons opnieuw tot zingen aan: 
  gezegend, hier en overal 
  die is, die was, die komen zal! 

 
 

       Zegen 
V: Jezus Christus is het licht van God,  

gezegend is zijn naam!  
A: Jezus Christus is het licht van God,  

gezegend is zijn naam!  
V: Zijn woord is leven, een lamp voor onze voet,  

Hij gaat voor ons uit, verlicht ons dag aan dag.  
A: Jezus Christus is het licht van God,  

gezegend is zijn naam!  
V: Hij is het licht der wereld voor alle mensen. 
A: Jezus Christus is het licht van God,  

gezegend is zijn naam.  
V:  zegen 
A:  Amen. 

 
Orgelnaspel    twee zettingen op Wilhelmus van Nassouwe 
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Voorganger    Rinze Martin Witteveen 
Kerkenraadslid van dienst: Nel Merks-Knetsch 
Lector:    Arnold Filius 
Organist:    Niels Jan van der Hoek 
Voorzang:    Lisa Hinfelaar 
Kosteres:       Greet Postema 
Illustratie:  twee delen uit het altaarstuk De aanbidding van het 

Lam Gods door Jan van Eyck 
 
- Na de dienst nemen we gelijk al afscheid van elkaar: volgt u de aanwijzingen van de 

commissie van in- en uitgeleide! We vragen u om een mondkapje te dragen bij het 
betreden en verlaten van de kerk. Wanneer u zit, mag deze af. 

- Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via de website. Wilt u via de digitale 
Maandbrief op de hoogte worden gehouden, meldt u dan aan via 
www.luthersrotterdam.nl/nieuwsbrief 

-  M.b.t. de collecten. Collecteschalen voor Diaconie en Kerkbeheer staan bij de uitgang op 
de vitrine. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook digitaal overmaken via 
www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code met uw smartphone.  

         
- De volgende dienst in deze kerk is op zondag 9 mei. Voorganger is Vrouwkje Hinten. Dan 

geldt ook weer: Naast de medewerkers aan de dienst, zijn 30 kerkgangers welkom. 
Graag wel van te voren aanmelden - tot nu toe hebben we altijd iedereen een plekje 
kunnen bieden! Wilt u (weer) aanwezig zijn, aanmelden kan digitaal 
www.luthersrotterdam.nl/aanmelden of via de kosterij: 010-4222472. 
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