ORDE VAN DIENST
Zondag 12 november 2017
Achtste zondag van de herfst
LUTHERVIERING
Oude Jeroenskerk Noordwijk
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Voorgangers: ds. Petra van der Burg en ds. Simon Dingemanse
Organist: Jaco van Leeuwen
M.m.v. het gelegenheidskoor o.l.v. Regina van Leeuwen
In deze viering wordt aandacht besteed aan twee schilderijen van Jeltje
Hoogenkamp bij twee Lutherliederen.
Kleur: groen, de kleur van hoop op de nieuwe schepping
Preludium: Nun freut euch, lieben Christen g’mein, Matthias
Weckmann (1621-1674)
Welkom en mededelingen door de diaken van dienst
De kaarsen worden aangestoken
OP EN OVER DE DREMPEL…
(gemeente gaat staan)
Aanvangspsalm: Lied 103a:1,2
(geschreven door Johann Gramann (geb. 1487), een tijdgenoot van Luther; hij
was zeer onder de indruk van Luther en diens argumenten en werd spoedig
een overtuigd aanhanger van de Reformatie)

1.

Loof nu, mijn ziel, de Here,
loof, al wat in mij is, zijn naam!
Vergeet niet, hoeveel keren
de Here u heeft welgedaan.
Hij wil uw schuld vergeven,
u redden van de dood,
gij zijt met heel uw leven
geborgen in zijn schoot.
De Heer vernieuwt uw krachten
als van een adelaar,
Hij maakt wie Hem verwachten
al zijn beloften waar.
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2.

Gij armen en verdrukten,
zie uit naar Hem, die u bevrijdt;
gebeukten en gebukten,
in zijn rijk is gerechtigheid.
Gij die, uzelf tot schade,
des Heren weg verliet,
de Heer is vol genade,
voor eeuwig toornt Hij niet, –
Hij die voor u blijft zorgen,
de zonde van u doet
als de avond van de morgen,
ja, kwaad vergeldt met goed.

Groet, bemoediging en drempelgebed
Vg. De Heer zij met u.
G. Ook met u zij de Heer.
Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer,
A. die hemel en aarde gemaakt heeft,
Vg. die trouw is tot in eeuwigheid
A. en niet loslaat het werk van zijn handen.
Korte stilte…
Vg. Hier staan wij voor U, goede God,
met alles wat in ons hart leeft
en wij bidden U:
A. Zie ons aan met uw genade die geen einde kent
en vergeef ons wat niet goed is.
Vg. U bent vol licht, wij kunnen niet zonder U.
A. Stel ons dan in de ruimte van uw liefde. Amen.
(gemeente gaat zitten)
Lutherlied: Een vaste burcht is onze God (lied 898)
Beurtzang: koor vers 1 en 3, allen vers 2 en 4
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1.

Een vaste burcht is onze God,
een wal die ’t kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad,
de aartsvijand staat
geharnast in ’t veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren.

Allen:

4

Koor:
3.

Allen:
4.

Al wordt de wereld ook een hel
en ’t leven niets dan lijden,
wij vrezen niet, – Immanuël
zal stellig ons bevrijden.
Hoe satan ook woedt
en wat hij ook doet,
’t is machtloos geweld, –
zijn vonnis is geveld.
Eén woord en hij moet vallen.
Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tiran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed, –
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.

Aandacht voor het schilderij van Jeltje Hoogenkamp
bij het lied ‘Een vaste burcht is onze God’…
…MET DE WERELD OM ONS HEEN…
Gebed om ontferming met het oog op de nood van de wereld
afgesloten met de kyriëzang van lied 301a:
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Glorialied: God in den hoog’ alleen zij eer (lied 302)
(geschreven door Nikolaus Decius (geb. ±1485), een tijdgenoot van Luther,
die de Reformatie goed gezind was en daaraan ook een bijdrage leverde)

1.

God in den 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.

2.

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.

3.

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.

4.

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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…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN…
Gebed bij de opening van de Schriften
Moment met de kinderen…die daarna naar hun eigen ruimte gaan…
Profetenlezing: Jesaja 55:1-3
Lutherlied: God zij gezegend! (lied 375)
beurtzang: koor vers 1; allen vers 2 en 3
1.

God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen
Hem die met zijn drank en spijze,
ja, met zijn lichaam ons verkwikken wilde,
onze dorst en honger stilde. Kyrieleison!
Door uw heilig lichaam, Zoon van God,
ons geboren uit Maria’s schoot,
en uw heilige bloed
help ons, Heer, en wees ons goed. Kyrieleison!
2. allen:
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3.

God geve ons allen zijn genade en zegen,
dat wij wandelen op zijn wegen,
broederlijk één in liefde en in trouwe,
dat de spijze ons niet berouwe.
Kyrieleison!
Heer, uw Geest zij met ons voor altijd;
leer ons rechte mate en matigheid,
dat uw volk eensgezind
vrede zoekt en vrede vindt.
Kyrieleison!

Evangelielezing: Matteüs 20:1-16
Gezongen lofprijzing: U komt de lof toe (lied 339a)
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
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Uitleg en verkondiging
Het gelegenheidskoor zingt een gedeelte uit de Cantate ‘Erhalt uns,
Herr, bei deinem Wort’ van Dietrich Buxtehude (1637-1707). De tekst
is van Maarten Luther, de vertaling van Sytze de Vries (lied 721)
Houd ons bijeen, God, rond uw woord,
houd tegen wie uw heil vermoordt,
nu Christus niet meer wordt geëerd
en men bestrijdt dat Hij regeert.
Kom, Christus, toon uw ware kracht
en breng uw liefde aan de macht!
Behoed uw kerk in haar verdriet,
dat zij U zegent in haar lied!
Blaas, Trooster, ons uw adem in,
maak ons op aarde eensgezind.
En gaan wij door de laatste poort,
leid ons dan met uw levenswoord.

Aandacht voor het schilderij van Jeltje Hoogenkamp bij het
Lutherlied ‘Wij geloven allen in één God’ (lied 341)
Lutherlied: Wij geloven allen in één God (lied 341)
beurtzang: koor vers 1; allen vers 2 en 3
1.

Wij geloven allen in één God,
die de hemel en de aarde
geschapen heeft en Vader is;
ons als kinderen aanvaardde.
Hij wil dagelijks ons voeden,
’t vege lijf ons wel bewaren,
onze ziel voor onheil hoeden
en geen leed mag ons wedervaren.
Hij zorgt trouw voor ons, houdt de wacht;
de Heer heeft alles in zijn macht.
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Allen:
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3. Wij geloven in de heil´ge Geest
God, zoals de Zoon, de Vader,
vertroostend wie het oordeel vreest
en verrijkend met zijn gaven,
wie van Christus zijn op aarde,
doet Hij als een lichaam leven,
vrij van kwaad dat hen bezwaarde.
Alle vlees zal dan ook herleven.
Na dez´ ellende ons bereid
een leven in de eeuwigheid!

De kinderen komen terug uit hun eigen ruimte en hebben ons iets te
melden…
Lutherlied: Twee verzen uit Luthers lijflied
‘Nun freut euch lieben Christen gmein’ (gez. 402:1,7)
hertaald voor kinderoren (t. Simon Dingemanse):
1. Wees vrolijk, schaar je in de rij,
dat wij van vreugde springen.
Gods naam is groot en maakt ons blij,
wij moeten van Hem zingen,
want onze Heer is vol van kracht,
Hij gaf zichzelf met alle macht
en redde zo ons leven.
7. De Zoon van God zei tegen mij:
‘Nu gaat iets nieuws beginnen.
Ik kom voor jou en maak je vrij,
Ik zal het voor jou winnen.
Jouw vriend ben Ik, jij bent van Mij
en Ik blijf altijd aan je zij,
wij blijven altijd samen.’
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…DANKEND EN DELEND…
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
...OP WEG MET DE ZEGEN.
Slotlied: Geef ons genadig, goede God (lied 414)
(t. Wonno Bleij, naar Martin Luther – Verleih uns Frieden gnädiglich )

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN
De kaarsen worden gedoofd
Postludium: Ein feste Burg ist unser Gott, Michael Praetorius (17711621)
Welkom bij de ontmoeting rond koffie/thee/limonade
in het koor van de kerk.
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