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Betekenis van de letters 

O:  Ouderling van dienst 
V:  Voorganger 
Lector: Lector 
C: Gemeenteleden die bij het orgel zingen 
A:  ALLEN 
L:  Mensen die links, aan de kant van de lezenaar zitten 
R:  Mensen die rechts, aan de kant van de piano zitten 
Vrouwen: alle vrouwen spreken de tekst 
Mannen: Alle mannen spreken de tekst 
Orgelvers: Het orgel speelt, uw hart zingt mee 
 

Iedereen mag de responsies in de viering meezingen, alsook 
het slotlied! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorgangers: ds. Andreas Wöhle, president van de Lutherse Synode  

ds. Margo Jonker 
Organist:  Ton Lans 
Ambtsdrager:  Petra Lip 
Koster:  Hermen Jan Jansen 
Lector:  Harry Konings 
Zangers uit de gemeente: Johanna Wildeman 

Pieter Visser 
Peter Hammingh 
Angeniet van Wijk 

 
Voorpagina:  Afbeelding van Luther spelend op de luit, in huiselijke kring.  
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Bachkoraal ‘Vater unser im Himmelreich’ 
 
Welkom 

Openingswoorden 
O: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader 
 En de Zoon en de Heilige Geest. 
A: AMEN 
O: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
O: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben 
 En waar we spijt van hebben 
A: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN. 
O: Amen 
 
Psalm 84 C1, A zeggen 2, C3. De kaarsen worden door een kind ontstoken. 
C: Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 

L: Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 

R: De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 

L: Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning. 

R: Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 
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C:  Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 

Kyrie 

 
Gloria 

 
Groet 

 
 
Gebed 
 
Kinderen in het midden 



5 
 

Eerste lezing: Ezechiël 17, 22-24 
 
Lied 119a, 1 ‘Uw woord omvat mijn leven’ 
 
Tweede lezing: 1 Korintiërs 14, 1-12 
 
Lied 119a, 4  

 
Evangelielezing. De gemeente gaat staan. 
 Aankondiging van de lezing 

Psalmwoord ‘Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin 
ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, 
mijn koning en mijn God.’  

  

  
Evangelielezing Marcus 4,30-34 

  
De gemeente neemt plaats 
Lutherlied ‘Die beste Zeit im Jahr ist Mein (Maarten Luther 1538). Gezongen 
door zangers bij het orgel. 
 
 
Verkondiging 
 
Lutherlied, ‘Die beste Zeit im Jahr ist mein (Maarten Luther 1538) 
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Die beste Zeit im Jahr ist mein, da 
singen alle Vögelein, 
Himmel und Erden ist der voll, viel 
gut Gesang, der lauter wohl. 
 
Voran die liebe Nachtigall 
macht alles fröhlich, überall 
mit ihrem lieblichen Gesang, 
des muß sie haben immer Dank. 
 
Vielmehr der liebe Herr Gott, 
der sie also geschaffen hat, 
zu sein die rechte Sängerin 
der Musika ein Meisterin. 
 
Dem singt und springt sie Tag und Nacht, 
seins Lobes sie nichts müde macht: 
den ehrt und lobt auch mein Gesang 
und sag ihm einen ewgen Dank. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rode vogel, van Marc Chagall 
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Afkondigingen. Collecteschalen staan bij de uitgang. 

Gebeden. Dankgebed, voorbeden, stilgebed. Het ‘Onze Vader’ wordt door vier 
zangers gezongen met het Lutherlied ‘Vater unser im Himmelreich’  
 
V: Zo bidden wij:  
A:  
 
 
 
 
Lied 17 Vater unser im Himmelreich 
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Lied: 977,1 3, 5 ‘Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd’ 
Gezongen door allen. De gemeente gaat staan. 

 
Zegen, Lied 414 ‘Geef ons, genadig goede God’ 
 
Orgelspel ‘Erhalt uns Herr, bei deinem Wort’  
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Lutherlieddiensten 
Op vier zondagen (13, 20, 27 juni en 4 juli) zullen liederen van Luther 
nadrukkelijker nog dan anders aan de orde komen. Allereerst het ‘Vater unser’, 
maar ook andere van de ruim dertig liederen die hij heeft geschreven. En aan 
het slot van iedere dienst zal lied 414 ‘Geef ons genadig, goede God’, in de 
vertaling van Wonno Blei, gezongen worden. De gastorganisten, vier 
verschillende vanwege het onbetaald verlof van onze eigen organist Gea Hoven, 
zullen ook het orgel op hun manier bespelen.  
Daarnaast heeft iedere zondag een eigen lied. 
 
13 juni ‘God moge ons genadig zijn’ 
20 juni ‘Die beste Zeit im Jahr is mein’. 
27 juni ‘Mit Fried und freud, ich fahr dahin’ 
4 juli ‘Christ, unser Herr, zum Jordan kam’, Liedboek 522 

 
 
Na de dienst bent u van harte welkom op het plein. Daar kunt u samen koffie en 
thee drinken en elkaar ontmoeten. Houd bij al die contacten wel de afstand tot 
elkaar, en wees elkaar nabij. 
 
Onze gast, president van de Lutherse Synode Andreas Wöhle drinkt graag met u 
een kopje koffie op het plein. Hij vindt het fijn om met de gemeente in contact te 
komen, te horen hoe het met ons gaat. Spreekt u hem gerust aan op het plein.  
Na de koffie gaat ds. Andreas Wöhle met de kerkenraad in gesprek over hoe het 
met de gemeente gaat.  


