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Welkom bij deze dienst waarin wij een serie van teksten uit het 
Lucas-evangelie centraal stellen. Via ondermeer het 
‘balk-en-splinter-verhaal’ willen we letterlijk en figuurlijk zien, hoe 
God over toekomst denkt. 
 
Bijzonder is de aanwezigheid van meer mensen dan de afgelopen 
weken kon. Dit is een mooi begin! Tegelijkertijd wordt deze dienst 
via stream gedeeld met allen die niet fysiek aanwezig zijn in deze 
Andreaskerk.  
In plaats van gemeentezang is er een cantorijlid dat de zang 
verzorgt, wel zullen liturgische onderdelen klinken; die worden nu 
allemaal gesproken. 
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Enige zakelijke mededelingen  
voorafgaande aan de dienst die opgenomen wordt. 

 
 
Voorbereiding  

klokluiden  
Orgelspel Allein Gott in der Höh’ sei Ehr BWV 676 Trio  

 
 
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 (vers 1-2 en 3-5a) 

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

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

 
v: Al trok een leger tegen mij op,  

mijn hart zou onbevreesd zijn,  
a: al woedde er een oorlog tegen mij,  

nog zou ik mij veilig weten.  
v: Ik vraag aan de Heer één ding,  

het enige wat ik verlang:  
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a: wonen in het huis van de Heer  
alle dagen van mijn leven,  

v: om de liefde van de Heer te aanschouwen,  
hem te ontmoeten in zijn tempel.  

a: Hij laat mij schuilen onder zijn dak  
op de dag van het kwaad 
 

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 Romeinen 8:18-23 
 
Zondagslied 675:1 

Geest van hierboven, leer ons geloven 
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!  

 
Aankondiging van het Evangelie (staan)  

V: Psalmwoord eindigend op: Halleluja 
A: Halleluja. 

Evangelielezing Lucas 6:36-42  
A: Lof zij U, o Here.  

  
Lied 755:1 

Toch overwint eens de genade  
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in 's Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 

  
Verkondiging  
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Lied 756: 1 en 6 
 

Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
 
Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze Herder zijt! 
 

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) 418:1  

 
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,  
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.  
Zijn wij in U een, samen op uw wegen  
dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
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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 Nun danket  alle Gott    BWV 657 
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Voorganger: Martin van Wijngaarden  
Voorzang: Lisa Hinfelaar 
Kerkenraadslid van dienst: Ann Lemmers 
Lector: Andries Ponsteen 
Organist: Niels Jan van der Hoek 
 
Met dank aan het streamteam en  
de coördinatoren bij binnenkomst en vertrek. 

 
- Na de dienst nemen we gelijk al afscheid van elkaar: 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 12 juli. Wilt u (weer) 
aanwezig zijn, zie de maandbrief en luthersrotterdam.nl/aanmelden  
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