afbeelding: Man met brandende kaars van Godfried Schalcken

Orde van dienst voor zondag 29 oktober 2017
in de Lutherse Kerk te Woerden
afsluiting van het herdenkingsjaar ‘500 jaar Reformatie’

Het is de 20e zondag na Trinitatis; de liturgische kleur is vandaag rood.
Rood, de kleur van de Heilige Geest,van bezieling en inspiratie.
Ook de kleur van de geloofsgetuigen, hen die ons zijn voorgegaan op de
weg van geloof, hoop en liefde.

Het Vesta Ensemble verleent medewerking aan deze dienst.
Zij vertolken Renaissance- en Barokmuziek.
Het Vesta Ensemble bestaat uit:
Annemieke Rozemond, sopraan,
Liesbeth de Bakker, mezzo- sopraan,
Rien Jacobsen, theorbe, barokgitaar,
Teun Lingeman, theorbe, luit en barokgitaar,
Robin van Erven Dorens, gamba

Verder in deze dienst:
voorganger: ds. Maarten Diepenbroek
ambtsdrager: Agnes ten Hoeve- Kruijf
lector: Anke van Ansenwoude
organist: Jeroen de Haan
kinderkerk: Melanie Meesters
koster: Leon Gol
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De voorbereiding


wij worden stil

Orgelspel: Ricercar VI van Giuloi Segni (1498-1561)
Welkom


wie kan gaat staan

Morgenlied: lied 273

2. Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.
3. Loof God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.
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5. Loof God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom.
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.
Votum
v.
In de Naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
allen Amen.
Bemoediging en drempelgebed
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.


wij gaan zitten
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Eerste psalm: lied 130
omsloten door de antifoon:
‘Mijn ziel verlangt naar U, meer dan wachters, meer dan wachters naar
de morgen’, Psalm 130: 6

2. Zoudt Gij indachtig wezen
al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven
in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven,
Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen
uw goedertierenheid.
3. Ik heb mijn hoop gevestigd
op God de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.
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4. Gij al Gods bondgenoten,
zie naar zijn toekomst uit!
De Heer is vast besloten
tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding:
Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding
van onrecht en van schuld.
Kyrie en gloria: lied 299h (l:voorganger,II: gemeente)
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Gebedsgroet
voorganger:
allen:

v.

a.

Laat ons bidden
….
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
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Dienst van het woord
Kindermoment
Inleiding op de lezingen
Eerste lezing uit het Oude Testament :
Klaagliederen 1: 1 - 9 en 5: 19 -21 uit de Naardense Bijbel
Het Vesta Ensemble:

Uit
Trois Leçons de Ténèbres van François Couperin (1668-1733):
Troisième Leçon à deux voix
1: 10
Ja, een benauwer heeft zijn hand
uitgebreid
over al haar kostbaarheden,ja, aanzien moest zij hoe heidenen
haar heiligdom binnenkwamen
over wie gij hebt geboden
dat zij niet in vergadering
bij u zouden komen!

Manum suam misit
hostis ad omnia
desiderabilia ejus: quia
vidit gentes ingressas
sanctuarium suum, de quibus
praeceperas
ne intrarent in ecclesiam tuam.

1:11
Kreunend en steunend
zoeken allen van haar manschap
naar brood,
hun kostbaarheden gaven ze al
voor eten
om hun ziel terug te laten keren.
‘Zie aan, Ene, en aanschouw
hoe veracht ik ben geworden!’

Omnis populus ejus
gemens, et quaerens
panem: dederunt
pretiosa quaeque pro cibo ad
refocillandam animam. Vide
Domine
et considera, quoniam facta sum
vilis.
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O vos omnes qui
transitis per viam,
attendite, et videte si
est dolor sicut dolor
meus: quoniam vindemiavit me,
ut locutus
est Dominus in die irae furoris sui.

De excelso misit ignem in
ossibus meis et erudivit
me:
expandit rete pedibus
meis, convertit me retrorsum;
posuit me
desolatam, tota die maerore
confectam.

Vigilavit jugum iniquitatum
mearum: in manu ejus
convolutae sunt, et
impositae collo meo: infirmata est
virtus mea:
dedit me Dominus in manu, de
qua non potero surgere.
Jerusalem, Jerusalem, convertere
ad Dominum Deum tuum.

1:12
Laat u dit koud, allen die op reis
voorbijkomt?- aanschouwt en ziet
of er een smart is als mijn smart
die mij is aangedaan,waarmee de Ene mij in droefheid
gestort heeft ten dage van zijn
gloeiende woede!
1:13
Mijn beenderen, daarin liet hij
neerdalen
een vuur dat hij uitzond uit den
hoge;
hij spreidde een net uit voor mijn
voeten,
liet mij terugdeinzen, achterover,
gaf mij prijs: een voorwerp van
verbijstering,
al den dag gemeden als een zieke.
1:14
Nú zit het juk van mijn misdaden
vastgebonden; door zijn hand
ineengevlochten
zijn zij geklommen op mijn hals,
hij heeft mijn kracht laten
struikelen,
mijn Heer heeft mij prijsgegeven
in hun hand, ik kan niet opstaan.
Jeruzalem, Jeruzalem, keer terug
tot de Heer uw God

Vertaling (Klaagliederen 1, 10-14, uit de Naardense Bijbel)
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Gradualepsalm: lied 721

2. 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!
3. Blaas, Trooster, ons uw adem in,
maak ons op aarde eensgezind.
En gaan wij door de laatste poort,
leid ons dan met uw levenswoord.


wie kan gaat staan

Halleluja: lied 338d
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Evangelielezing: Johannes 15: 1-11
Schriftacclamatie

Credo: lied 341
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2. Wij geloven allen in zijn Zoon.
Jezus Christus, onze Here,
die eeuwig bij de Vader woont,
God gelijk in macht en ere.
uit Maria, die geloofde,
werd de ware mens geboren
die de heil’ge Geest beloofd.
Is voor ons, schuldig en verloren,
aan ’t kruis gestorven. uit de dood
ten leven opgewekt door GOd.
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 deez’ ellende ons bereid
een leven in de eeuwigheid!



wij gaan zitten

Preek
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Het Vesta Ensemble:
Prelude, Caprice, Sarabande grave en La guitare
van Marin Marais (1656-1728)
Dienst van de tafel
Mededelingen
Collectespel:
Het Vesta Ensemble:
Prélude in d vanSieur De Machy (17e eeuw), gamba solo.
onderwijl inzameling der gaven
Offerandegebed
Voorbeden met gezongen acclamatie 368j en stil gebed.

Onze Vader
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wie kan gaat staan

Slotlied: lied 653:1, 4, 5 en 7

4. Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.
5. Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.
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7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Zending en zegen
a.
Amen, amen, amen.
Orgelspel: Improvisatie
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