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 Lutherse gemeente Rotterdam 

Orde van dienst voor de 
Vijfde Zondag na Trinitatis

12 juli 2020

Welkom bij deze dienst waarin wij een serie van teksten uit het 
Lucas-evangelie centraal stellen. Vandaag een wonderbare visvangst 
als teken voor toekomst, mét Gods Woord.

Dit is de tweede zondag dat er meer mensen in de kerk aanwezig zijn 
dan wij de afgelopen maanden gewoon waren. Dit is al fijn, al willen 
we graag meer! 
Tevens wordt deze dienst tevens via stream gedeeld met hen die 
niet fysiek aanwezig zijn in deze Andreaskerk. Vanwege de huidige 
regelgeving is er een beperkt aantal gemeenteleden aanwezig. Zij 
mogen niet zingen. In de kerk is een cantorijlid dat de zang verzorgt, 
zingt u thuis mee? In de kerk zullen we waar mogelijk is wel samen 
hardop spreken.
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 Enige zakelijke mededelingen 
  voorafgaande aan de dienst die opgenomen wordt.

Voorbereiding 
klokluiden 
Orgelspel Vor Deinen Tron tret’ Ich hiermit BWV 668a

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 27(27:7a,9b en 1, 7b, 13-14)
v: Hoor mij Heer, als ik tot u roep. 

Verstoot mij niet, verlaat mij niet, 
God van Mijn behoud.

v: De Heer is mijn licht, 
mijn behoud, wie zou ik vrezen?

a: Bij de Heer is mijn leven veilig, 
voor wie zou ik bang zijn?

v: Wees genadig en antwoord mij. 
a: Mag ik niet verwachten 

de grootheid van de Heer te zien 
in het land van de levenden?
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v: Wacht op de Heer 
en wees dapper en vastberaden, 

a: ja wacht op de Heer.

v:  Hoor mij Heer, als ik tot u roep. 
a: Verstoot mij niet, verlaat mij niet, 

God van Mijn behoud.

v: Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
a: als in het begin nu en immer

en van eeuwigheid tot 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 
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de Schriften gelezen en gezongen

Eerste lezing 1 Petrus 3:13-15

Lied 316: 1 
Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

Aankondiging van het Evangelie (staan)
V: Psalmwoord eindigend op: Halleluja
A: Halleluja.

Evangelielezing Lucas 5:1-11 
A: Lof zij U, o Here.

 
Lied 316: 4 

Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak voor u ligt de weg ten leven.

Verkondiging 

Lied 353: 1 en 4 

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. 
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't Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:
Gods liefde heeft ons samen uitverkoren
om overal, de hele wereld rond,
de boodschap van zijn rijk te laten horen.

Gebeden en zegen
Voorbeden met de gesproken acclamatie:

Heilig uw naam o God, en bevrijd ons. 
Gebeden worden afgesloten met:
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.

Lied voor de zegen (staande) 326: 1, 3 en 4

Van ver, van oudsher aangereikt,
een woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,
weer vlees geworden, opgestaan!

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.

Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht.
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Zegen
V: Moge God met u zijn.
A: Moge uw pad vrij zijn van gevaar.
V: Moge u bewaard blijven voor tegenslag. 
A: Moge God u vrede schenken.
V: Moge u goedheid op uw weg vinden.
A: Moge God voor u zorgen.
V: Moge God met u wandelen.
A: Moge God zijn met hen die achterblijven.
V: Moge God u door de nacht leiden.
A: Moge u met God blijven.
….
V: zegen
A: Amen

Orgelnaspel Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ WV 649
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Voorganger: Martin van Wijngaarden
Voorzang: Francine Hoogerheijde
Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen
Lector: Heidi den Hollander - Baartman
Organist: Niels Jan van der Hoek
Koster:    Piet Postema

- Na de dienst nemen we gelijk al afscheid van elkaar, koffie etc. 
schenken we op een later moment weer. Volgt u de aanwijzingen op 
van de commissie van in- en uitgeleide!

- Wilt u via digitale mailing op de hoogte worden gehouden of heeft u 
vragen, neemt u dan contact met ons op via: 
www.luthersrotterdam.nl/contact

- Online doneren? Geen contant geld op zak en u wilt toch bijdragen 
aan de collecte? Ga naar www.bunq.me/andreaskerk en kies zelf 
een bedrag. Deze betaallink werkt via iDeal en is ook te gebruiken 
via uw smartphone.

- De volgende dienst in deze kerk is op zondag 30 augustus. Als u na 
het dit keer wat groter uitgevallen zomerreces (weer) aanwezig wilt 
zijn, zie de maandbrief en de website.

- In de tussentijd is het niet helemaal stil:
- iedere zondag zal een nieuwe zondagsgroet op de website 

verschijnen; een bescheiden opgezette uitzending met een kleine 
overdenking, zang etc. 

- en op vrijdagmiddag is er de mogelijkheid de kerk te bezoeken 
tussen 15.00 uur en 17.00 uur. Er is dan de mogelijkheid te bidden, 
een kaars aan te stelen of even stil te zijn. Ook zijn er altijd 
gastvrouwen en/of gastheren aanwezig voor een gesprek.  

http://www.luthersrotterdam.nl/contact
http://www.bunq.me/andreaskerk

