Wandelen met God

OUDE LUTHERSE KERK - AMSTERDAM
Zondag 18 juli 2021: zevende zondag
na Trinitatis
MOZES wandelde met GOD

Orgelspel
VOORBEREIDING
Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest.
Gemeente – Amen.
V – Onze hulp is in de naam van de Heer,
G – die hemel en aarde gemaakt heeft.
V : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
G : en laat ons weer in vrede leven.
V : De Heer ziet en vergeeft al ons tekortschieten,
onze zonden, en wij worden als Gods kinderen
op de weg gezet van nieuw leven.
G : Amen
Welkom en inleiding op de dienst
V. Geducht is de Heer, de Allerhoogste, machtige koning van
heel de aarde. Zing voor God, zing een lied, zing voor onze
koning, zing hem een lied. God heerst als koning over de
volken. God zetelt op zijn heilige troon.
Zingen Psalm 47:1 en 2 – Volken wees verheugd

2. God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal / meldt het overal.
Zing Gods eer, hef aan, / ’s konings eer, hef aan.
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied!
Die de volken leidt / troont in heiligheid.
V.Antifoon: Klap in de handen, o volken, juich God toe met
jubelgezang.
Gloria Patri (ere zij de Vader)

Kyrië en Gloria

V. Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood
van onze wereld en laten we in één adem zijn naam
prijzen want zijn barmhartigheid en liefde heeft
geen einde. Kyrie-eleison.

SALUTATIO (groet)

Zondagsgebed
V – Door Jezus Christus, onze Heer.
G – Amen.

HET WOORD
Schriftlezing Oude Testament – Exodus 16:1-3 en 11-27

Zingen NLB 687: 1 en 3

3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.
Evangelielezing Joh 6:1-15 ( we gaan staan)
V. Kom laten wij jubelen voor de HEER, juichen voor onze rots,
onze redding. Halleluja!
Gemeente zingt 3x halleluja

Lezing van het evangelie
Acclamatie: Licht voor ons uit

Zingen NLB 995 - O Vader, trek het lot U aan.

2. O Vader, trek het leed u aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, –
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.
Verkondiging in woord en beeld
Orgelspel en Zingen NLB 836:1,2,3 – O Heer die onze Vader zijt
836

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.
3. O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,
en in hun midden stond.

Collecte in één rondgang, voor twee doelen: voor de kosten die onze
gemeente maakt om te bestaan en voor de diaconie. 18 juli: Fonds
Urgente Noden Haarlem en Fonds Bijzondere Noden Amsterdam De Diaconie
doet mee in het werk van deze beide fondsen voor stille hulp aan stadgenoten in
zowel Amsterdam als Haarlem. De fondsen werken als vangnet voor mensen in
de stad die tussen wal en schip vallen. Elk jaar wordt er ongeveer 1.500 keer een
beroep gedaan op zo’n fonds, en het aantal aanvragen neemt nog toe. Opvallend
is het aantal eenoudergezinnen en jongeren dat geholpen moet worden.
Aanvragen lopen via hulpverleners van bv. maatschappelijk werk en de
jeugdzorg. Ook de Diaconie verwijst regelmatig naar de fondsen. De beide
fondsen ontvangen gelden van zowel de burgerlijke gemeente Amsterdam en
Haarlem, als van fondsen en kerken. Met uw steun leveren we ook dit jaar weer
een financiële bijdrage aan beide fondsen.

Gebeden
Dankgebed: Eeuwige uit uw hand ontvangen wij van dag tot dag
adem om te leven, kleren voor het lichaam, een dak boven ons hoofd,
brood op de plank, een weg om te gaan. Wij danken ervoor dat wij
iets daarvan mogen teruggeven als dienst aan de gemeente en de
naaste dichtbij en veraf. Laat ons geven danken zijn. Amen

Voorbede
Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, uw rijk
kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de 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 de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen
Zingen lied bij de zegen. NLB 425

ZEGEN
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de
gemeenschap van de Heilige Geest is met u

Orgelspel
Voorganger:
Organist:
Lector:
Zang:
Koster:

dr Harry Donga
Christiaan de Vries
Egbert Boeker
Petra Bosé
Haro Jansen

* Wilt u reageren op de dienst? Wij stellen uw mening en
gedachten zeer op prijs. U kunt ook reageren via e-mail: h.donga1@upcmail.nl
* De tekst van de preek van vanmorgen kunt u rechtstreeks opvragen bij ds.Donga:
h.donga1@upcmail.nl
* Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte gehouden worden van actuele gebeurtenissen,
activiteiten of ander nieuws van het Huis op het Spui en de Oude Lutherse Kerk, stuurt u
dan een mailtje dan nemen wij uw e-mail adres op in onze verzendlijst. Mailt u naar:
guidoleerdam@gmail.com

Volgende dienst in de Oude Lutherse Kerk:
Zondag 25 juli 2021, 10.30 uur Ds André van der Stoel, Pride-dienst
Volgende diensten in het kader van Wandelen met…
Zondag 15 augustus 2021 ds Donga - Wandelen met Elia
Zondag 24 oktober 2021 ds Donga – Groninger dienst

