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voorganger
ds. Martin Jans, studentenpredikant

Welkom
Hartelijk welkom in de viering in de Lutherse Kerk. Vanwege het coronavirus zijn we
met een kleine groep bij elkaar, maar verbonden met vele anderen. Fijn dat u er kunt
zijn.
U bent nodig
De viering is anders vormgegeven dan gebruikelijk, maar iedereen blijft nodig voor de
viering. Ook als u niet in de kerk bent, maar elders meeviert. In gezamenlijkheid
dragen wij de gebeden, de woorden, de stilte en de gemeenschap. Op www.elkz.nl
zal een geluidsopname geplaatst worden.
Koffie-, thee- limonadedrinken
Na de viering is er een gezamenlijk koffiedrinken op het plein. U bent daarvoor van
harte uitgenodigd. Buiten kunt u de koffie zelf afhalen. Over afstand heen kunnen we
elkaar daar ontmoeten en bijpraten. Gebruikte kopjes kunt u terugzetten op de
daarvoor klaargezette dienbladen. Gebruik zo mogelijk uw eigen mok: er zijn nog
mokken in tasjes beschikbaar.
Opgave voor vieringen
Vanaf 1 juli kan onze kerk, binnen de regels van het RIVM, 50 personen herbergen.
Opgave blijft noodzakelijk. U kunt zich opgeven bij Harry en Marga Konings:
harrykonings@kpnmail.nl, of 0341-258969 of 06-51613514.
Collecten
Bij de uitgang staan collecteschalen. Daar kunt u uw gaven inleggen.
Betekenis van de letters:
O:
Ouderling van dienst
V:
Voorganger
A:
ALLEN
L:
MENSEN DIE LINKS, AAN DE KANT VAN DE LEZENAAR ZITTEN
R:
MENSEN DIE RECHTS, AAN DE KANT VAN DE PIANO ZITTEN
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Orgelspel
Welkom door de ouderling
Opening: Lied 275 (cantorij)
1.Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
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Openingswoorden in beurtspraak (Liedboek 292)
V

Onze hulp is in de naam van de Heer,

A
V

die hemel en aarde gemaakt heeft.
Onderricht mij in uw woorden,
schenk mij leven op uw wegen.

A

Laat uw woorden in ons branden
als een vuur voor hart en handen

V

Dat uw goedheid mij mag vinden;
dat uw heil mijn toekomst wordt
en uw woord mijn weerwoord is
waar het leven wordt weersproken.

A

Laat uw woorden in ons branden
als een vuur voor hart en handen

V

Blijf gedenken wie wij zijn.
Gij, mijn hoop waar nog de nacht duurt;
Gij, mijn troost waar ik verdwaald ben.
Met uw woord schenkt Gij het leven.

A

Laat uw woorden in ons branden
als een vuur voor hart en handen,
amen.

Kyrie
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en
Zijn Naam prijzen, want Zijn barmhartigheid kent geen einde.
– Na ‘hoor ons bidden’ (299 h)
Cant. Kyrie eleison.
A
Heer, ontferm u.
Cant. Christe eleison.
A
Christus, ontferm u.
Cant. Kyrie eleison.
A
Heer, ontferm u over ons.

GLORIA (Cant. lied 302 A)
God in den hoog’ alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
Halleluja, halleluja!
Gebed van de zondag
Kinderen centraal. Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.
Eerste lezing
Psalm 119:33-40 (onberijmd, in beurtspraak)
A

Laat mij uw wegen gaan, en leven

L

33Wijs

R
L
R
L
R
L
R

A

mij, HEER, de weg van uw wetten,
dan volg ik die tot het einde toe.
34Geef mij inzicht, en ik zal uw wet volgen,
hem onderhouden met heel mijn hart.
35Laat mij het pad gaan van uw geboden,
dat is mij het liefst.
36Neig mijn hart naar uw richtlijnen
en niet naar winstbejag.
37Houd mijn ogen af van wat leeg is,
laat mij uw wegen gaan, en leven.
38Kom uw belofte aan uw dienaar na,
dan zal ik van ontzag voor u vervuld zijn.
39Houd spot van mij af: die beangstigt mij,
maar uw voorschriften maken mij gelukkig.
40Hoe verlang ik naar uw regels,
doe mij leven in uw gerechtigheid.
Laat mij uw wegen gaan, en leven

Tweede lezing Romeinen 12:9-21
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Zang en beurtspraak: Lied 974:1,2,5
Cant.

1.Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

A

2.Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

Cant.

God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.

Evangelielezing: Mattheus 18:15-20
Aankondiging, de gemeente gaat staan
Psalmwoord –
Zang: Halleluja (270c)
Lezing: Mattheus 18:15-20
Zang: Lof zij U o Here (270d)
Overdenking
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Orgelspel
Afkondigingen. De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
Gebeden. Dank en voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Responsie: (zang, 368g) ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’
Zang: Onze Vader 369b
Slotlied: Lied 315
1. Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.
2. En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.
Cant.

3.Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Zegen
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