
                                                     
 
         5 juli 2020          Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede 

  
                                  ORDE VAN DIENST 
                         in de samenkomst van de gemeente 
  
                            Vierde zondag na Trinitatis    
 
  In deze coronaperiode moet gemeentezang helaas achterwege blijven.  

  De liturgische gezangen/liederen worden gezongen door de cantor en  

                                            enkele zangers. 

 
                      De vetgedrukte responsies worden door allen 

                                        gezamenlijk gesproken.   

                   
_____________________________________________________________________________ 
 

     Präludium, Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

 
     Klokgelui (Allen gaan staan) 
     De kaarsen worden aangestoken. 
 
V.  In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 
G.  amen. 
V.  Onze hulp is in de naam van de HEER, 
G.  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V.  God, wij bidden U, wil ons vergeven 
      als ons vertrouwen op uw liefde en bewaring zwak was. 
G.  Sterk ons geloof 
     in de kracht van uw ontferming en bevrijding.  
  

     Allen gaan zitten 

 

 

 



     Ingangspsalm 27: 1, 2 en 3

             
               2 Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen, 

                      dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft 

                      Hem dagelijks te loven met gezangen, 

                      te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 

                      Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 

                      Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 

                      aanschouwende hoe schoon en zuiver is 

                      zijn licht, verlichtende de duisternis. 



      

 
           

  
 
V.  Laten wij de HEER om ontferming aanroepen voor de nood 
      van de wereld … en zijn naam prijzen want zijn barmhartig- 
      heid heeft geen einde: 
 
       
       
 
 



      Kyrie en Gloria        

       
    

      
 
V.  Gebed van de zondag ‘… door Jezus Christus, onze Heer’. 
G.  Amen. 
 
 
 
 
 

                                 
                   
 
 
 
 
            
      Lezing uit de profeten: Jeremia 17: 5-10 
 



      Psalm 1 
        tekst: I. Gerhardt, M. van der Zeyde; muziek: Willem Vogel 
        begeleidingszetting: Dick Troost 
 

      Refrein 1. Voorzang  2. Allen 

        
         

            1 Gelukkig de man die niet treedt in het overleg van de bozen, 

               op de weg van de schenders geen voet zet, 

               niet zit in de kring van de spotters, 

               die veeleer in de wet van de Heer zich vermeit, 

               zijn wet overpeinst dag en nacht. 

 

            Refrein 

 

            2 Als een boom is hij, wortelend waar water stroomt, 

               die vrucht draagt in het seizoen; 

               zijn gebladerte zal niet verdorren. 

               Tot ontplooiing komt al wat hij doet. 

 

            Refrein 

 

            3 Hoe anders de bozen! Zij zijn als het kaf: 

               de wind blaast het weg. 

               Want de Heer kent de weg der rechtvaardigen, 

               doch het pad van de bozen breekt af. 

 

            Refrein 
 

                  
       Lezing uit het epistel: Romeinen 8: 18-23 
 
      Zondagslied 675 



             



        

    
 
        

                    2 Wat kan ons schaden, 

                       wat van U scheiden, 

                       liefde die ons hebt liefgehad? 

                       Niets is ten kwade, 

                       wat wij ook lijden, 

                       Gij houdt ons bij de hand gevat. 

                       Gij hebt de zege 

                       voor ons verkregen, 

                       Gij zult op aarde 

                       de macht aanvaarden 

                       en onze koning zijn. Halleluja! 

                       Gij, onze Here, 

                       doet triomferen 

                       die naar U heten 

                       en in U weten, 

                       dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!       
         
         
 

        Allen gaan staan 
 

 
      De lector kondigt de evangelielezing aan 
 
       Hallelujavers (Psalm 43: 5b): 
C.  Halleluja. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, 
      mijn God die mij ziet en redt. Halleluja.     

        
 
     
       



      Lezing uit het evangelie: Lucas 6: 17-42 
      Acclamatie: 

        
      Allen gaan zitten      
       
      Prediking      Korte stilte 
 
      Lied 275      

 

 



               Orgelvers 
               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.             

        

         
         

 
 

 

 



       Inzameling van onze gaven 
       1e collecte: SLOA  
        De Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten 

        (SLOA) is een ANBI-gerelateerde stichting voor diaconaal 

        vakantiewerk. De stichting maakt een aangepaste vakantie 

        mogelijk voor mensen van lutherse huize die een belemmering 

        hebben van welke aard dan ook en zelf geen gewone vakantie  

        kunnen regelen. 
        De SLOA streeft er naar senioren en gezinnen (samenlevings- 

        verbanden) een zorgeloze vakantie te bieden. De stichting 

        probeert zijn vakantiemogelijkheden toe te snijden op zijn 

        gastenbestand, dat wil zeggen dat naar de samenstelling van de 

        gezinnen wordt gekeken om zo ouder(s) en kinderen het 
        maximale te gunnen binnen zijn mogelijkheden. 

        De senioren worden naar zorgbehoefte en expertise van de 

        aanwezige staf in aangepaste zorghotels ondergebracht. Jaarlijks  

        heeft de stichting plaats voor ca. 50 senioren en ca. 25 gezinnen. 

       2e collecte: Kerk en Eredienst 
        
V.  Gebed bij de gaven ‘… door Jezus Christus, onze Heer’. 
G.  Amen 
 

V.  Voorbeden, telkens besloten met ‘zo bidden wij’: 
 
G.  Adem van God, vernieuw ons bestaan  (gezamenlijk gesproken) 

 

     Stil gebed, Onze Vader (gezamenlijk gesproken) 
 
     Lied 827      (staande)     

 



        

   
 

               3 Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven, 

                     dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad, 

                     om zo de toekomst tegemoet te leven 

                     wanneer de grote oogst te velde staat.    
 

                   4 Ja, wij zijn allen kinderen der belofte, 

                     kinderen van de dag die komen zal, 

                     als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte, 

                     roepend van recht en vrede overal!  
 

 

 
V.  Zegen 

    
 

     Allen gaan zitten 
 
     Postlude, Herbert Howells (1892-1983)  
 

 



_______________________________________________________________           
 
Voorganger: ds. Wietske Tinga 
Lector: Jan Neels 
Cantor: Annemarie van der Meij  
Organist: Dick Troost 
Koster: Hans Tick 
_____________________________________________________________________  

 
Open schaal collecte bij uitgang: Onderhoudsfonds kerkgebouw 
_______________________________________________________________ 
 

Wilt u bij het verlaten van de kerk deze orde van dienst mee-           
nemen? Dank! 
_______________________________________________________________ 
 
Mocht u willen bijdragen aan de collecten, dan kunt u dat doen 
via rekening NL41 ABNA 0598 3815 70 ten name van Diaconie 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede onder vermelding van de 
bestemming van de gift. 
 
_______________________________________________________________ 
  
 
     12 juli    Vijfde zondag na Trinitatis 
                  10.30 uur ds. Lieke van Zanden 
                                     
                   1e collecte: Jaarproject diaconie 
                   2e collecte: Kerk en Eredienst  
 
 
  
 

 

                                                                                                   


