
 
 
 

 
 

Uitgezonden 
 

Eerste keer dat een deel van de gemeente weer in de kerk is  
na de verbouw van het gemeentecentrum  

en na een lange tijd van afstand vanwege het coronavirus. 

 
Zondag 14 juni, 1e na Trinitatis 

Lutherse Kerk, Zwolle 
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Welkom 
Hartelijk welkom in de viering in de Lutherse Kerk. Vanwege het coronavirus 
zijn we met een kleine groep bij elkaar, maar verbonden met vele anderen. 
Fijn dat u er kunt zijn. En dat u zo plaatsvervangend voor anderen vorm geeft 
aan de gemeenschap in de ons zo vertrouwde, en ook vernieuwde kerk.  
 
U bent nodig 
De viering is anders vormgegeven dan gebruikelijk, maar iedereen blijft nodig 
voor de viering. Ook als u niet in de kerk bent, maar elders meeviert. In 
gezamenlijkheid dragen wij de gebeden, de woorden, de stilte en de 
gemeenschap. Op www.elkz.nl zal een beeld- en geluidsopname geplaatst 
worden. 
 
Vertrouwde plek – andere wijze van doen 
We zijn terug op een vertrouwde plek, maar onze manieren van doen moeten 
anders zijn, vanwege het coronavirus. Dat betekent afstand, voorzichtigheid, 
desinfectans en looproutes. Het geheel zal worden aangegeven door 
coördinatoren.  
 
Aanwijzingen 
Ook aan het einde van de viering zullen coördinatoren aangeven wie wanneer 
de kerkzaal kan verlaten. U kunt hun aanwijzingen opvolgen. Afstand houden 
blijft belangrijk. Volg de aangewezen route.  
 
Kinderen 
De kinderen blijven tijdens het gesprek met de kinderen op hun plaats.  
 
Koffie-, thee- limonadedrinken 
Na de viering is er een gezamenlijk koffiedrinken op het plein. U bent daar 
voor van harte uitgenodigd. En ook dan blijft gelden: afstand en 
voorzichtigheid. Maar over afstand heen en met voorzichtigheid kunnen we 
elkaar toch even ontmoeten en bijpraten. De koffie kunt u zelf ophalen.  
Gebruikte kopjes kunt u terugzetten op de daarvoor klaargezette dienbladen.  
 
Gemeentecentrum bewonderen 
Misschien hebt u het vernieuwde gemeentecentrum nog niet kunnen 
bewonderen. Na de dienst kunt u, met in achtneming van afstand en 
voorzichtigheid, gerust even binnen kijken.  

http://www.elkz.nl/
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Woorden groeien mee, met de jaren 
worden ze zwaarder, ze raken 
bemanteld met onderzees gewas, 
mosselen, een stuk van een wrak, 
wieren ijl als oud mensenhaar, 
onrustige planthanden, verraad 
van bovenglans, verdronken land, 
algen dralend boven zwart zand. 
 
Daarom moet ik ze altijd vertalen, 
loswrikken, ophalen, in ander water 
overdoen, uitspoelen, afkrabben 
en wachten wat in mijn handen 
achterblijft: een bloem, een geraamte, 
een onderaards antwoord van aarde, 
een laatst geglinster, een begin van brand, 
een glimp onderbelicht vaderland. 
 
Gabriël Smit (1910-1981) 
uit: Op mijn woord (1968) 
Afbeelding: ‘Vogel’ van I.J.M., foto: Gea Hoven 
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Orgelspel over: De vreugde voert ons naar dit huis, lied 280 
 
Openingswoorden 
O:  De vreugde voert ons naar dit huis 

Waar ’t woord aan  ons geschiedt, 
God roept zijn naam over ons uit 
En wekt in ons het lied.  

ALLEN:  ZAL  DIT EEN HUIS, EEN PLAATS ZIJN WAAR 
 DE HEMEL OPENGAAT?  
 WAAR GIJ ONS MET UW ENGELEN TROOST,  
 WAAR GIJ U VINDEN LAAT?  
 
O: Wij zijn samengekomen in de Naam van  

de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
ALLEN:  AMEN 
 
O: Onze hulp is in de naam van de Heer 
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
O:  Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben 
 En waar we spijt van hebben 
ALLEN:  EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN 
O:  Amen 
 
Allen:  ONTHUL ONS DAN UW AANGEZICHT, 
 UW NAAM, DIE MÉT ONS GAAT 
 EN HEILIG ONS HIER MET UW LICHT,  
 UW VOORBEDACHTE RAAD. 
O: Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
 maar blijven zal de kracht, 
 die wie hier schuilen verder leidt 
 tot alles is volbracht.  
 
Kyrie – Na ‘hoor ons bidden’ door Gemeente: ‘HEER, ONTFERM U’.  
 
Gloria – Het gloria wordt uitgebeeld 
  Kinderen:  Gloria  
 Voorganger:  Gloria in excelsis deo 
 Allen:   GLORIA IN EXCELSIS DEO 
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Gebed 
 
Kinderen centraal 
 
Orgelspel over: Laten wij zingend deze dag beginnen, lied 212:1 
 Laten wij zingend deze dag beginnen!  

Geven wij stem aan onze diepe vreugde 
Omdat wij dankbaar ons in God verheugen. Zing Halleluja!  

 
Eerste lezing Jesaja 12,1-6  
1Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, HEER.U bent woedend op mij 
geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij.  
 

Orgelspel over lied 212:2 
Hij, die het leven aan ons heeft gegeven,  
Ons deze nacht omgaf met goede zorgen,  
Roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. Zing halleluja! 

 
God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de 
HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht.’3 
Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag 
zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn 
daden bekend, verkondig zijn verheven naam. 
 

Orgelspel over 212:4 
 Bron van het goede, die ons zo behoedde, 

Blijf elke nacht en dag, zolang wij leven,  
 Ons met uw liefdevolle trouw omgeven. Zing halleluja! 
 
5 Zing een lied voor de HEER: wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de 
aarde dit weten.6Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige 
van Israël, die in jullie midden woont.’ 
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Evangelielezing: Mattheus 9,35-10,15  
Aankondiging, de gemeente gaat staan 

 Psalmwoord – Psalm 100:  
V:  Juich de HEER toe, heel de aarde, 

dien de HEER met vreugde, 
ALLEN: KOM TOT HEM MET JUBELZANG. 
 
V: Erken het: de HEER is God, 

hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, 
ALLEN: ZIJN VOLK ZIJN WIJ, DE KUDDE DIE HIJ WEIDT. 
 
V: Kom zijn poorten binnen met een loflied, 

hef in zijn voorhoven een lofzang aan, 
ALLEN: BRENG HEM HULDE, PRIJS ZIJN NAAM. 
  
Evangelielezing 
35 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, 
verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. 
36Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en 
hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. 37Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is 
groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38 Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil 
sturen om de oogst binnen te halen.’ 
1Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te 
drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. 2 Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: 
als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van 
Zebedeüs, en zijn broer Johannes, 3Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, 
Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, 4en ten slotte Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die 
hem zou uitleveren. 5 Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende instructies: ‘Sla 
niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. 6 Ga liever op zoek naar 
de verloren schapen van het volk van Israël. 7Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de 
hemel is nabij.” 8Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en 
drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! 9Neem in je 
beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, 
geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn 
onderhoud wordt voorzien. 11In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie 
het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verdergaat. 12Groet de bewoners van 
het huis dat je binnengaat. 13Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar 
als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. 14 En als ze je niet willen 
ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het 
stof van je voeten. 15 Ik verzeker jullie: de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en 
Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad.  
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V: Uit de woorden van de Schrift,  
horen wij het Woord van de Levende God. 

 Vervolg psalmwoord - Psalm 100: 
Allen:  DE HEER IS GOED,  

ZIJN LIEFDE DUURT EEUWIG, 
ZIJN TROUW VAN GESLACHT OP GESLACHT. 
De gemeente neemt weer plaats 

 
Overdenking  
 
Orgelspel over: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor (973) 
 
Lezen van Lied 973 ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor 
 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 
en op te vangen wie zijn thuis verloor, 

ALLEN:  HALLELUJA, 
 
 om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 

te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 

ALLEN: HALLELUJA, 
 
 om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 

om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, 

ALLEN HALLELUJA, 
 
 roept u ons, Christus, uw gezicht te zijn,  

gerechtigheid en vrede, brood en wijn,  
Uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.  

ALLEN HALLELUJA.  
 
Afkondigingen 
 
Gebeden. Dank en voorbeden, stilgebed en ‘Onze Vader’  

Responsie, na ‘En wij bidden’ 
Allen:  ADEM VAN GOD, VERNIEUW ONS BESTAAn.  
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Zegenbede 
V:  De Levende zal je zegenen en behoeden;  

De Levende zal zijn lichtend gelaat  
over je doen schijnen en je genadig zijn; 
De Levende zal je zijn gelaat toewenden  
en je vrede geven. 

ALLEN:  AMEN 
 
Orgelspel 
 
Collecten  
Bij de uitgang staan collecteschalen. Daar kunt u uw gaven inleggen. De collecten zijn 
bestemd voor: 1e collecte: Kerk in Actie – t.b.v. hulp in Ghana. 2e collecte voor onze 
eigen gemeente.  
 
Helpen bij wegbrengen bloemengroet 
De bloemengroet van vandaag gaat naar 8 geslaagde jongeren. Wie wil helpen om 
deze bloemengroet te brengen naar de jongeren? Geef het even aan bij de ouderling 
van dienst.  
 
Aan deze dienst werkten mee:  
Joke Bosman, koffie en thee; Christa Nijland, kindernevendienst; Pieter Visser, 
ouderling van dienst; Lianne Timmermans, oppas; Cor Noorda, koster; Marga 
Zwanenburg, lector; Harry Konings, Marga Konings, Truus Mulder en Janke Geertsma, 
coördinatoren; Gea Hoven, organist; Margo Jonker, voorganger.  
 
Opgave voor vieringen 
Voorlopig blijft het zo, dat u zich dient in te schrijven voor de vieringen. In juni 
kunnen 30 personen aanwezig zijn bij de vieringen. Vanaf 1 juli kan onze kerk, binnen 
de regels van het RIVM, 50 personen herbergen. Opgave blijft noodzakelijk. U kunt 
zich opgeven bij Harry en Marga Konings: harrykonings@kpnmail.nl, of 0341-258969 
of 06-51613514. 
 
Website 
Op de website, www.elkz.nl, is een video 
geplaatst ter ondersteuning van deze viering 
thuis. Ook zal daar de geluidsopname van deze 
viering gepubliceerd worden. 
Op de website staat veel informatie, ook t.b.v. 
collectes en opstartende activiteiten. De 
moeite waard om uitgebreid te bekijken.  

mailto:harrykonings@kpnmail.nl
http://www.elkz.nl/

