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Voorbereiding  
Orgelspel  ??? 
Klokluiden  
Lied (voorzang)   LB 210,1+2 

 

God van hemel, zee en aarde, Vader, Zoon en heilige Geest, 
die ons deze nacht bewaarde, onze wachter zijt geweest, 
houd ons onder uw gezag, ook in deze nieuwe dag. 
 

Neem mijn dank aan, deze morgen, dat Gij alle dagen weer 
Al mijn angsten, al mijn zorgen, Met mij delen wilt, o Heer. 
Nooit ben ik geheel alleen: Gij zijt altijd om mij heen. 

 
mededelingen en voorbereiding door kerkenraadslid 
 

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  8c 

V: Heer onze Heer, hoe machtig is Uw Naam, 
allerwegen op aarde. 

A: Heer onze Heer, hoe machtig is Uw Naam, 
allerwegen op aarde. 

V:  Gij die Uw majesteit toont aan de hemel, 
Gij opent de mond van weerloze kinderen, 
en dan klinkt het lied dat Uw vijand beschaamt 
en brengt Gij Uw tegenstanders tot zwijgen. 

A: Heer onze Heer, hoe machtig is Uw Naam, 
allerwegen op aarde. 
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V: Als ik kijk naar de hemel, het werk van Uw vingers, 
de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd, 
wat is dan de mens, dat Gij aan hem denkt, 
de zoon van Adam, dat Hij U ter harte gaat.  

A: Heer onze Heer, hoe machtig is Uw Naam, 
allerwegen op aarde. 

V: Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt 
en hem met glorie en luister gekroond. 
Gij doet hem het werk van Uw handen beheren 
en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd. 

A: Heer onze Heer, hoe machtig is Uw Naam, 
allerwegen op aarde. 

V: Schapen en runderen, alles en alles, 
en ook de dieren in het vrije veld, 
de vogels van de hemel, de vissen van de zee, 
al wat er wandelt op de paden van het water. 

A: Heer onze Heer, hoe machtig is Uw Naam, 
allerwegen op aarde. 

 
      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 
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    Zondagsgebed 
   V:  ….  door Jezus Christus onze Heer. 
   A:  Amen  
 
de Schriften gelezen en gezongen 
   
   Eerste lezing:  Exodus 3:1-6 

 
   V: Aankondiging van het Evangelie (staan)  

 V:  Halleluja loof God om zij krachtige daden,  
  loof God om zijn oneindige goedheid. Halleluja. 
 A: Halleluja 

   Evangelielezing: Johannes 3:1-8 
   A:  Lof zij u o Heer!  
  
  Lied (voorzang) LB 302,1-4 
 

  God in de hoog' alleen zij eer en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; de strijd heeft thans een einde. 
 

U, Vader, U aanbidden wij, wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij, voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, 
uw wil wordt onverwijld volbracht. Die Heer is onze Koning! 
 

O Jezus, die de Christus zijt, des Vaders Eengeboren, 
Gij hebt ons van de toorn bevrijd en redt wie was verloren. 
Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
verhoor ons roepen uit de nacht, erbarm U over allen. 
 

O Heil'ge Geest, ons hoogste goed, ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet in Jezus' dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood, 
blijf ons nabij in angst en dood, op U steunt ons vertrouwen., 
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Verkondiging 
 
  Lied (voorzang) LB 704,1-3 

 

Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 
 

Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
is hier en overal een helper die bevrijdt. 
 

Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 
 
Voorbeden en zegen 
 
Voorbeden met de acclamatie: 
  Vrede van God, vernieuw ons bestaan 
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, want u is het rijk en den kracht en de  
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
  

 
 



 

6 

Voor de zegen, lied (voorzang) 835,1+3+4 
 

Jezus, ga ons voor deze wereld door,  
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand naar het vaderland. 
 

Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt. 
 

In de woestenij, Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid. 

 
V:  In ons hart en in ons huis  
A:  de zegen van God  
V: in ons komen en ons gaan  
A: de vrede van God  
V: in ons leven, op onze zoektocht  
A: de liefde van God  
V: bij het einde, nieuw begin  
A: de armen van God om ons te ontvangen,  

thuis te brengen. Amen 
V:  zegen 
A:  Amen. 

 
  Orgelnaspel         J. Haydn Orgelconcerto I, deel I. Moderato 
 

Voorganger    Jan Janssen  
Voorzang:    Lisa Hinfelaar 
Kerkenraadslid van dienst: Jeroen van Velzen 
Lector:    Sheila Lont 
Organist:    Niels Jan van der Hoek 
Kosteres:       Greet Postema 
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Camerabediening    Jan Dirk Schouten 
       Collecte:  u kunt digitaal overmaken via 

www.luthersrotterdam.nl/gift of scan deze QR-code 
met uw smartphone.     
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