Viering in de Amersfoortse Zwaan
27 juni 2020

Welkom in deze kerk!
Al sinds 1300 hebben mensen hier geluisterd en gebeden en nagedacht
over hun leven. Iedereen is hier welkom en iedereen is hier gast.
Vanwege Corona-voorzorgsmaatregelen kunnen er maar weinig mensen
in de kerk zijn, maar we weten ons verbonden met de mensen die elders
meevieren via internet. We mogen ook nog niet samen zingen. Prachtige
orgelmuziek van Buxtehude en Bach zal ons troosten voor dit gemis. En
sommige delen zeggen we samen, in plaats van te zingen, zoals bij de
voorbeden en de zegen.
Is er iemand die je mist, iemand die je wat extra licht en sterkte toe wenst?
Steek een kaarsje aan: een vlammetje van aandacht en gebed.

voorganger:
organist:

Diederiek van Loo
Cees-Willem van Vliet

Voor alle informatie: www.amersfoortsezwaan.nl
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Muziek Pastorale F-dur (BWV 590), deel 1 van Johann Sebastian Bach
De kaarsen op tafel worden aangestoken
v.
a.
v.
a.
v.
a.

onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw is, altijd en altijd,
EN NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS.
Genade voor u en vrede, van God onze Vader,
van Christus die ons zoekt en van de Heilige Geest.
AMEN

Psalmgebed in beurtspraak
v.
a.
v.
a.
v.
a.
v.
a.

Goed is het de Heer te danken
om te verhalen van zijn goedheid die ons blijkt in de morgen
en van zijn trouw, de nachten door.
(psalm 92)
GOED IS HET OM U TE DANKEN
De Ene is mij als een herder! Ik kom niets tekort.
In frisgroen gras legt hij mij neer,
naar rustgevend water neemt hij mij mee.
(psalm 23)
GOED IS HET OM U TE DANKEN
De Heer is liefde en ontferming, juist voor machteloze mensen.
Hij is mij te hulp gekomen.
(psalm 116)
GOED IS HET OM U TE DANKEN
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
AMEN

De eerste lezing uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 30
Onhandelbaar volk, kinderen vol bedrog,
die niet willen luisteren naar het onderricht van de HEER.
Tegen de zieners zeggen zij: ‘Voor ons geen visioenen!’
en tegen de schouwers: ‘Schouw niet naar waarheid.
Spreek leugens tegen ons en valse profetieën.
Verlaat de juiste weg, wijk af van het rechte spoor.
Val ons niet lastig met de Heilige van Israël.’
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Daarom – dit zegt de Heilige van Israël:
Omdat jullie die woorden hebben verworpen
en alles verwachtten van geweld en bedrog,
zal dit kwaad in jullie doorwerken
als een steeds bredere bres in een hoge muur,
die dan opeens, in een oogwenk, instort
en breekt als de kruik van een pottenbakker,
die zo meedogenloos wordt verbrijzeld dat er geen scherf meer over is
waarmee vuur uit de haard gehaald
of water uit een vat geschept kan worden.
Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël:
‘In rust en inkeer ligt jullie redding,
in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’
Maar jullie wilden niet.
Jullie zeiden: ‘Nee! Te paard vluchten we weg!’ – Vluchten zúl je!
‘Wij gaan er razendsnel vandoor!’ – Razendsnel word je ingehaald.
Duizend zullen er vluchten voor het dreigen van één,
voor het dreigen van vijf vluchten jullie allen.
Al wat er van jullie rest is als een paal op een bergtop,
als een vaandel op een heuvel.
En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn;
toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen.
Want de HEER is een God van recht.
Gelukkig de mens die op hem wacht.
Psalm 103 (orgel)
‘Nun lob mein Seel den Herren’
Dietrich Buxtehude (BuxWV 214)
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.
(psalm 103 a, tekst Johann Gramann)
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lezing uit het Evangelie naar Lukas, hoofdstuk 15:1-10
(ieder staat op)
Alle tollenaars en zondaars kwamen om naar hem te luisteren.
Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden
zeiden morrend tegen elkaar:
‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’
Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:
‘Als iemand van u honderd schapen heeft
waarvan er één verloren is geraakt,
laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter
om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan
tot hij het gevonden heeft?
En als hij het gevonden heeft,
legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis.
Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen:
“Deel in mijn vreugde,
want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.”
Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn
over één zondaar die tot inkeer komt dan over
negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.
v:
a:

Dit is het Woord van de Heer.
Lof zij U, Christus!
LAAT UW WOORDEN IN ONS BRANDEN
ALS EEN VUUR VOOR HART EN HANDEN!

uitleg en verkondiging
muziek Pastorale F-dur, J.S. Bach, deel 2
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voorbeden
v:
a:

zo bidden wij samen:
HEER, VERHOOR ONS!
stil gebed
woordloos gebed
met de muziek van J.S. Bach, Pastorale F-dur, deel 3

a:

Onze Vader die in de hemel zijt
Uw Naam worden geheiligd, Uw rijk kome,
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

(allen staan voor de zegen)
v:

Zending en zegen

a:

AMEN !

(allen gaan zitten voor de slotmuziek)
Muziek Pastorale F-dur, J.S. Bach, deel 4

+
Een afscheidswoord voor Jan Witlam, die na meer dan een halve eeuw
zijn taken als koster van de Lutherse kerk neerlegt.
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Daarna verlaten we de kerk. We kunnen door de Corona-maatregelen in
de kerk niets te drinken aanbieden, maar wie zin heeft gaat mee naar
een van de terrassen op de Langestraat of het Hof, om daar nog wat na
te praten.
Allereerst verlaten de mensen in de zijbanken de kerk, daarna in de
achterste banken, en dan de mensen op de stoelen. Zo kunnen we de
juiste afstand houden.
Bij de uitgang vragen wij uw gaven voor de collecte:
de opbrengst wordt gelijk verdeeld tussen "vakantiegeld delen" – om
ook dit jaar gezinnen die geen geld hebben om een dagje erop uit te
gaan te laten delen in jouw vakantiegeld (als je dat krijgt, of als je gewoon
wat kunt missen) en de Amersfoortse Zwaan.
Wie vanuit huis wil bijdragen: NL13INGB0000542598 t.n.v.
Amersfoortse Zwaan o.v.v. collecte juni 2020

Dit is het nieuwe logo van de Amersfoortse Zwaan, ontworpen door
Willem van Roozendaal.
Wil je later nog reageren op deze dienst?
Dat kan persoonlijk naar Diederiek van Loo: 06 40700966 /
dvanloo1000@gmail.com
of door een bericht te posten op onze facebookpagina
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De reiszegen van Sint Patrick
De Heer is voor je, als een licht om je de weg te wijzen,
De Heer is achter je, om je te beschermen tegen gevaar,
De Heer is onder je, om je op te vangen als je dreigt te vallen,
De Heer is in je, om je te troosten als je verdriet hebt,
De Heer is rondom je als een beschermende muur,
De Heer is boven je om je te zegenen.
Zo zegene jou God
vandaag, morgen en in de eeuwigheid.
Amen.
(Ierland, 8e eeuw)
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