
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 5 juli 2020 
3e zondag na Pasen, 4e na Trinitatis 

Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zwolle (PKN) 
Voorganger: ds. Jan Woltinge uit Zwolle 

Organist: Gea Hoven 
 
  



Betekenis van de letters: 
O:  Ouderling van dienst 
V:  Voorganger 
A:  ALLEN 
 
  



Welkom 
Hartelijk welkom in de viering in de Lutherse Kerk. Vanwege het coronavirus zijn we 
met 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 daarvoor van 
harte uitgenodigd. Buiten kunt u de koffie zelf afhalen. En ook dan blijft gelden: 
afstand en voorzichtig. Maar over afstand heen kunnen we elkaar toch even 
ontmoeten en bijpraten. Gebruikte kopjes kunt u terugzetten op de daarvoor 
klaargezette dienbladen.  
 
Opgave voor vieringen 
Voorlopig blijft het zo, dat u zich dient in te schrijven voor 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. 
 
Collecten  
Bij de uitgang staan collecteschalen. Daar kunt u uw gaven inleggen. 
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Welkom 
  
introïtuspsalm: Lied/Psalm 84b onberijmde verzen in beurtspraak. 
O:  Gelukkig wie wonen in uw huis, eeuwig loven zij u. 
A:  God van de machten, hoor mijn gebed,  

luister, God van Jakob. 
 
Vrouwen: Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. 
Mannen: Van verlangen smacht mijn ziel  

naar de voorhoven van de HEER. 
Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. 

 
Vrouwen: Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest 

waarin ze haar jongen neerlegt, 
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, 
mijn koning en mijn God. 

Mannen; Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven.  
 
Vrouwen: Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, 

met in hun hart de wegen naar u. 
Mannen: Trekken zij door een dal van dorheid, 

het verandert voor hen in een oase; 
rijke zegen daalt als regen neer. 
 

Vrouwen Steeds krachtiger gaan zij voort 
om in Sion voor God te verschijnen. 

Mannen; HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, 
luister naar mij, God van Jakob. 

 
Vrouwen: God, ons schild, zie naar ons om, 

sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 
Mannen; Beter één dag in uw voorhoven 

dan duizend dagen daarbuiten, 
beter op de drempel van Gods huis 
dan wonen in de tenten der goddelozen. 

 
  



Vrouwen: Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
Genade en glorie schenkt de HEER, 
zijn weldaden weigert hij niet  
aan wie onbevangen op weg gaan. 

 
A:  HEER van de hemelse machten, 

gelukkig de mens die op u vertrouwt. 
 
Voorbereiding   
O: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader  

en de Zoon en de Heilige Geest. 
A: AMEN 
 
O: Onze hulp in de Naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
O: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben  

en waar we spijt van hebben 
A: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN. 
O: Amen 
 
De kaarsen worden aangestoken  

Lied 296 ‘Die de morgen ontbood’ Refrein door allen 
Refrein, Allen: Die de morgen ontbood  

en licht hebt geroepen  
zegen ons ook met uw licht. 

 
Mannen:  Ondoofbaar vuur, over ons opgegaan als een zon, 

vat ons samen in uw stralen,  
doe ons gedijen in uw ogen! Refrein door allen 

 
Vrouwen: Die de weerstand van de nacht wilt breken, 

onze toekomst aan het donker afdwingt. Refrein door allen 
 
  



Smeekgebed en Loven van Gods Naam 
    Inleidende woorden 
 
Smeekgebed, elke keer eindigend met de woorden: “… … 
Voor hen allen roepen wij om ontferming in de naam van de Levende” 

Na 1e bede: orgelspel Kyrië eleison   
Na 2e bede: orgelspel Christe eleison   
Na 3e bede: orgelspel Kyrië eleison  

 
Gloria,  gesproken én luisteren:  
Orgelspel ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ 
 

Dienst van de SCHRIFTEN  

 
Groet 
V:  De Heer zij met u   
A:  ook met u zij de Heer. 
 
Zondagsgebed  

… … door Jezus Christus, onze Heer. 

A: AMEN. 
 
Aandacht voor de kinderen 
Daarna nemen de kinderen een kaars mee en gaan naar de nevendienst.  
 
lezing van het EERSTE TESTAMENT: Jesaja 65:17, 19b, 21, 25 

Inleidende woorden 
Lezen: Jesaja 65:17, 19b, 21, 25, door lector  

 
Antwoordlied: Lied 768 “De hemel van hier …” 
V: De hemel van hier is niet de hemel van ooit, 

Wanneer hemel en aarde voorbijgaan.  
 
A: De hemel van ooit dat is de Heer als Hij komt,  

Als heersers der aarde gegaan zijn.  
 
A: De hemel van ooit dat is: de tranen gedroogd,  

En geweld en ellende bedwongen.  



Lezing van het EVANGELIE/ TWEEDE TESTAMENT: Openbaring 21:1-10 
 
Inleidende woorden 
- Aankondiging: Hoort het Goede Nieuws van onze God  
 Gemeente gaat staan 
 
- Psalmwoord: Psalm 27:5,6,14 
V:  De Levende laat mij schuilen onder zijn dak 

op de dag van het kwaad, 
hij verbergt mij veilig in zijn tent, 
hij tilt mij hoog op een rots. 
Daarom heft zich mijn hoofd 
fier boven de vijanden rondom mij, 
ik wil zingen en spelen voor de HEER. 
Stel alle vertrouwen op de HEER, 
wees dapper en vastberaden, 
ja, wacht op de HEER. 

A: Halleluja 
 
Lezen: Openbaring 21:1-10, door lector 
 
Vervolg antwoordlied Lied 768 
V: De hemel van ooit dat is de vrolijke stad,  

 Waar God zelf bij de mensen zal wonen. 
A: De hemel van ooit begroet de aarde van hier 
 Wanneer liefde het leven verandert. 
 
V:  In de woorden uit de Schrift horen wij het  
 Woord van de Levende God." 
A: Lof zij U, o Here. 

De gemeente kan plaatsnemen 
 
Uitleg en verkondiging  
 
Orgelspel 
 
Afkondigingen. De kinderen komen terug 
 



Gebeden   

Dankgebed voor de gaven, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Slotlied: Lb 834 Vernieuw Gij mij …  
Tijdens dit lied komen de kleinste kinderen met de oppas achter in de kerk. 
 
V:  Vernieuw gij mij, o eeuwig licht! 
Vrouwen: God, laat mij voor uw aangezicht,  
Mannen: Geheel van u vervuld en rein,  
A:  Naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
V:  Schep, God, een nieuwe geest in mijn,  
Vrouwen: Een geest van licht, zo klaar als gij; 
Mannen: Dan doe ik vrolijk wat gij vraagt 
A:  En ga de weg die U behaagt.  
 
V:  Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
Vrouwen: Dan kan ik veilig verder gaan,  
Mannen; Tot ik U zie, o eeuwig licht,  
A:  Van aangezicht tot aangezicht.  
 
Uitzending en zegen 
A: Amen 
 
Orgelspel  


