Zomerviering
in de Amersfoortse Zwaan
rond de gedenkdag van de Augsburgse Confessie

26 juni 2021

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. We weten ons bovendien ook verbonden met mensen die vanuit
huis of elders meevieren via internet.
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.
25 juni is de gedenkdag van de Augsburgse Confessie. Deze
geloofsbelijdenis (confessie) vatte samen waar het de reformatorische
beweging van Luther ten diepste om te doen was. In het eerste deel
zet Luther zijn visie op de christelijke leer uiteen, in overeenstemming
met de Bijbel en de vroege kerk. In deel twee noemt hij zijn bezwaren
tegen kerk van zijn dagen, tegen het celibaat, de mis, de
kloostergeloften en het misbruik van de kerkelijke macht. De tekst werd
op 25 juni 1530 in het Duits en het Latijn voorgelezen aan keizer Karel
V, in de hoop op verzoening met de kerk. Die hoop bleek tevergeefs.
Maar eigenlijk hadden de liederen van Luther een grotere impact dan
deze geloofsbelijdenis. Die hebben volgens zijn tegenstanders "meer
kwaad gedaan dan al zijn theologische geschriften bij elkaar". Om de
kerk van alle tijden bij de les te houden hebben we voor vandaag enige
liederen van Luther gekozen. Want 'de kerk', dat zijn wij. En 'de les' zijn
de woorden van onze leermeester, de rabbi van Nazareth, die hier
vandaag opnieuw klinken.
Op de voorkant: schilderij van Marc Chagall (1887-1985) uit zijn serie
over het Hooglied, te zien in Nice (F)

Collecte: 50/50 (tenzij u anders aangeeft) voor de
actie vakantiegeld delen en Amersfoortse Zwaan
Contant in de grote orgelpijp bij de uitgang
Digitaal via deze QR code of via de eigen bank
NL13INGB0000542598 t.n.v. Amersfoortse Zwaan
o.v.v. collecte juni 2021
voorganger:
organist:
m.m.v.

Diederiek van Loo
Cees-Willem van Vliet
Voxtet o.l.v. Lydia Liefting
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Orgel: uit Franse Suite No. 1 d-moll (BWV 812), J.S. Bach
- Allemande
- Courante
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, onze leraar en van de Heilige Geest.
AMEN

psalmgebed (psalm 46)
v.
a.
v.
a.
v.
a.
v.
a.

God is voor ons een veilige schuilplaats,
EEN BETROUWBARE HULP IN DE NOOD
daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
EN STORTEN DE BERGEN IN HET DIEPST VAN DE ZEE.
Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,
DE HEILIGE WONING VAN DE ALLERHOOGSTE.
De Heer van de hemelse machten is met ons,
EEN BURCHT IS ONS DE GOD VAN JAKOB.

lied 225 (tekst Hans Vogel, melodie Nürnberg 1544)
Zingen wij van harte zeer, loven, danken wij de Heer,
die zijn goedheid ons bewijst, die ons alle dagen spijst.
God die ook de vogels voedt, die het leven leven doet,
God is voor de mensen goed.
Bidden wij de Geest om licht, om het innerlijk gezicht,
dat wij het toch recht verstaan en Gods woorden nemen aan,
dat wij nu en immermeer Christus prijzen, onze Heer.
Amen. Hem zij dank en eer.
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lezing uit de profetie van Jeremia (hoofdstuk 17: 5-18)
Dit zegt de HEER: Vervloekt wie op een mens vertrouwt,
wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de HEER.
Hij is als een struik in een dorre vlakte,
hij merkt de komst van de regen niet op.
Hij staat in een steenwoestijn, in een verzilt en verlaten land.
Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is.
Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart,
onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?
Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst,
die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.
Zoals een patrijs eieren uitbroedt die ze niet heeft gelegd,
zo is een mens die op oneerlijke wijze rijkdom verwerft.
In de bloei van zijn leven verliest hij alles,
als zijn einde komt, blijkt zijn dwaasheid.
Een luisterrijke troon, hoog verheven vanaf het begin,
dat is ons heiligdom.
HEER, bron van Israëls hoop, wie u verlaten, zullen te schande staan,
wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven,
want ze hebben de HEER, de bron van levend water, verlaten.
Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn.
Kon ik u niet altijd prijzen?
Ze zeggen tegen mij: “Wat komt er uit van de woorden van de HEER?”
Ik ben u, mijn herder, nooit ontvlucht,
naar een onheilsdag heb ik nooit uitgezien.
U weet wat over mijn lippen komt, al mijn woorden zijn u bekend.
Word niet mijn ondergang – niet u!
U bent toch mijn toevlucht in tijden van nood?
Laat mijn achtervolgers te schande staan – niet mij!
Laat hen ten onder gaan – niet mij!
Breng onheil over hen, tref hen, tref hen dodelijk.’
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gezongen epistellezing: Romeinen 8 op muziek van Heinrich Schütz
Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes?
Trübsal onder Angst oder Verfolgung?
Oder Hunger, oder Blösse, oder Schwerdt, oder Gefährlichkeit?
Den ich bin gewiss dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Fürstenthum, noch Gewalt, weder Gegenwärtiges
noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes,
noch kein andre Creatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes
die in Christo Jesu ist, unserm Herren. Amen.
lezing uit het Evangelie naar Lukas (hoofdstuk 6:36-42)
(allen staan)
Wees barmhartig zoals uw vader barmhartig is.
Oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden.
Veroordeelt niet en gij zult niet worden veroordeeld.
Spreek vrij en gij zult vrijgesproken worden.
Geeft - u zal gegeven worden;
een mooie tarwemaat, aangestampt, geschud en boordevol
zal u in de schoot gegeven worden.
Want met de maat waarmee gij meet, zult gij ook gemeten worden.
Ook sprak hij een parabel tot hen:
Kan een blinde een andere blinde leiden?
Zullen zij niet samen in een kuil vallen?
Een leerling staat niet boven zijn meester.
Pas als hij volleerd is, zal hij zijn als zijn meester.
Waarom zie jij wel de splinter in het oog van je broeder,
maar de balk in je eigen oog wil je niet kennen?
Hoe kun je zeggen tegen je broeder:
'zal ik de splinter uit je oog halen, broeder'maar de balk in je eigen oog wil je niet zien?
Huichelaar! Haal eerst de balk uit je eigen oog,
pas dan zie je helder genoeg
om de splinter uit het oog van je broeder te halen.
v.
a.

Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven!
WIJ DANKEN U!

verkondiging
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Credo (lied 341, tekst Maarten Luther, melodie Wittenberg 1524,
zetting eerste vers: Johann Walter)

Wir glauben all an einen Gott, Schöpfer Himmels und der Erden,
der sich zum Vater geben hat, dass wir seine Kinder werden.
Er will uns allzeit ernähren, Leib und Seel auch wohl bewahren;
allem Unfall will er wehren, kein Leid soll uns widerfahren.
Er sorget für uns, hüt't und wacht; es steht alles in seiner Macht.
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.

orgelvers:
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 Heilige Geest beloofde.
Is voor ons, schuldig en verloren aan 't kruis gestorven.
Uit de dood ten leven opgewekt door God.
Wij geloven in de Heilige 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!
Amen!
VIERING VAN DE CHRISTUSMAALTIJD
Collecte bij de uitgang / thuis: 50/50 voor de actie 'Vakantiegeld
delen' en de kosten van deze vieringen. Zie op p. 2 van deze orde.
voorbeden, telkens beantwoord met:
a. HEER VERHOOR ONS!
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dankgebed aan tafel (allen staan)
besloten met een gezongen Onze Vader,
waarbij allen de laatste regels meezingen:
Onze Vader in de hemel,
uw naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede zoals in de hemel zo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.

Vredegroet
We wensen elkaar vrede toe met een buiging, een knik, een glimlach of –
voor wie geen afstand hoeven te houden – een omhelzing.
nodiging
Iedereen die in geloof brood en wijn wil ontvangen is welkom om naar voren
te komen. Het brood wordt u aangereikt met de woorden: ‘brood uit de hemel’
of ‘lichaam van Christus’, de bekertjes wijn met de woorden: 'zo wil de Heer bij
u zijn', of: 'bloed van Christus'. U kunt dat in geloof aanvaarden door ‘amen’ te
antwoorden. Als u geen alcohol gebruikt, geef het aan, er zijn ook
bekertjes met druivensap.

musica sub communione uit Franse Suite No. 1 d-moll, J.S. Bach
- Sarabande
- Menuet I & II
slotgebed
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lied 48 LvdK: 1,6,10, tekst Maarten Luther, melodie Leipzig 1539
O, onze Vader, trouwe Heer,
zie uit uw hemel op ons neer;
breng ons tezamen* bij elkaar,
maak onze arme woorden waar,
laat wat wij spreken met de mond
opwellen uit des harten grond.
Vergeef o Vader onze schuld,
zodat weer blijdschap ons vervult;
gelijk wij van hun schuld ontslaan
al wie ons hebben kwaad gedaan.
Maak zo uw vrede openbaar.
U dienend dienen wij elkaar.
Amen, dat is: zo zal het zijn.
Al is 't geloof maar zwak en klein,
Gods goede trouw is groot en sterk
en Christus pleit voor heel zijn kerk.
Waar in zijn naam gebeden is,
is Amen zeker en gewis.
(* in het origineel: 'als broeders')

(allen staan)
v: zending en zegen
a: AMEN !
(allen zitten)
Muziek uit Franse Suite No. 1 d-moll, J.S. Bach: 'Gigue'

+
Voor alle informatie:
www.amersfoortsezwaan.nl
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