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In deze dienst wordt overdacht hoe we uit geloof goede keuzen
kunnen maken, door juist op dat geloof terug te vallen. Dat geeft
moed, geeft kracht dicht bij God en elkaar te blijven.
De overdenking wordt gecombineerd met’ programmatische
muziek’. Namelijk:
Biblische Sonate 1 Der Streit zwischen David und Goliath
Johann Kuhnau (1660-1722).
Zingt u de acclamaties, de refreinen én het slotlied mee?
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Voorbereiding
Orgelspel
Klokluiden
Koraal uit de cantate voor de 8e zondag na Trinitatis van J.S. Bach
Die Feind sind all in deiner Hand,
darzu all ihr Gedanken;
ihr Anschläg sind dir, Herr, bekannt,
hilf nur, daß wir nicht wanken.
Vernunft wider den Glauben ficht,
aufs Künftge will sie trauen nicht,
da du wirst selber trösten.

De vijanden zijn allemaal in uw hand,
en ook al hun gedachten;
hun aanslagen, Heer, zijn u bekend,
help ons toch niet te wankelen.
Het verstand vecht tegen het geloof,
het wil er niet op vertrouwen
dat u zelf in de toekomst zult troosten.

Den Himmel und auch die Erden
hast du, Herr Gott, gegründet;
dein Licht laß uns helle werden,
das Herz uns werd entzündet
in rechter Lieb des Glaubens dein,
bis an das End beständig sein.
Die Welt laß immer murren.

De hemel en ook de aarde
hebt u, Heer God, gegrondvest,
laat uw licht voor ons helder worden,
moge ons hart ontbranden,
moge het in ware liefde van het geloof
tot aan het einde bestendig zijn.
Laat de wereld maar altijd morren.

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.

Ingangspsalm 27 b: 1, 4, 6 en 7
Allen zingen het refrein
Kyrie
V:

Kyriegebed.
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Gloria

Groet

Zondagsgebed
V: …. door Jezus Christus onze Heer.
A: Amen
de Schriften gelezen en gezongen
Gesprek met de kinderen
Lied 25b

Allen zingen het refrein
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V: Aankondiging van het Evangelie (staan)
V: Halleluja. Treedt toe, laten wij ons neerwerpen
en ons buigen, knielen voor de Heer, onze Maker. Halleluja.
A:
Evangelielezing:

Matteüs 7:15-21

A:
Overdenking
Deze keer in combinatie met een Sonate van J. Kunau
over de strijd van David met Goliath ,

1 Het pochen en brallen van Goliath
1 Samuel 17: 1 ev.
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2 Het sidderen van de Israëlieten en hun gebed tot God
(Aus tiefer Not schrei ich zu Dir)
1 Samuel 17: 9 ev.

3 De moed en het vertrouwen van David
1 Samuel 17: 31 ev.

4 De strijd

1 Samuel 17: 41 ev.

5 De vlucht van de Filistijnen
1 Samuel 17: 51
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6 De vreugde van de Israëlieten
1 Samuel 17: 53

7 Het concert ter ere van David
I Samuel 18:6 ev.

Lied

Een lied voor moed voor onderweg
- van vrees naar hoop God, geef ons moed te horen: de woorden die u zegt.
Wij danken u en zien uit naar uw recht.
God, geef ons moed te dienen, bij noden en gemis.
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Wij danken u; u steunt waar nodig is.
God, geef ons moed om stil te zijn; te denken voor wij
doen.
Wij danken u voor kracht om goed te doen.
God, geef moed te geloven en houd ons aan uw zij.
Wij danken u en blijf ons steeds nabij.
Naar: Herr, gib uns Mut
Tekst en melodie: Kurt Rommel, 1964
Vertaling/bewerking: Martin van Wijngaarden, 2018

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,

Voor de zegen, lied gezongen door allen: 418
V:

In ons hart en in ons huis
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A:
V:
A:
V:
A:
V:
A:
V:

de zegen van God
in ons komen en ons gaan
de vrede van God
in ons leven, op onze zoektocht
de liefde van God
bij het einde, nieuw begin
de armen van God om ons te ontvangen,
thuis te brengen. Amen
zegen

A:
Orgelnaspel

Laatste deel uit de sonate die ook bij
de preek klonk:
8 Algemene vreugde
Een zomerlogee? Zie het inlegblad!

Voorganger
Voorzang:
Kerkenraadslid van dienst:
Lector:
Organist:
Kosteres:
Camerabediening
Collecte:

Martin van Wijngaarden
xxxxxxxx
Niels Jan van der Hoek
Greet Postema
u kunt digitaal overmaken via
www.luthersrotterdam.nl/gift
of scan deze QR-code met uw smartphone.
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