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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.  
 
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 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.   
 
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 
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.  De eerste 
collecte is voor De Bres, inloophuis te Zwolle. De tweede voor onze eigen gemeente. 
 

Betekenis van de letters: 
O:  Ouderling van dienst 
V:  Voorganger 
A:  ALLEN 
L:  MENSEN DIE LINKS, AAN DE KANT VAN DE LEZENAAR ZITTEN 
R:  MENSEN DIE RECHTS, AAN DE KANT VAN DE PIANO ZITTEN 

 

http://www.elkz.nl/
mailto:harrykonings@kpnmail.nl
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Welkom door de ouderling 
 
Orgelspel over:  De Heer is mijn licht, mijn behoud (Psalm 27, de Psalm van 

de zondag) 
 
Openingswoorden 
O:  God is mijn licht, mijn Heer zal mij beschermen, 
 ik leg mijn leven veilig in zijn hand. 
 Ontaarde lieden kwamen om mij zwermen, 
 belaagden mijn bestaan, maar ik hield stand, 
A:  ZIJ STRUIKELDEN EN VIELEN ALLEN NEER. 
 AL GING EEN LEGER TEGEN MIJ TEKEER, 
 AL WOEDDE ER EEN OORLOG TEGEN MIJ, 
 IK BEN NIET BANG WANT GOD IS MIJ NABIJ. 
 
O: Wij zijn samengekomen in de Naam van  
 de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
A:  AMEN 
 
O: Onze hulp is 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 
 
A:  U HIELD MIJ HEEL MIJN LEVEN IN DE GATEN, 
 VERSTOOT MIJ NIET, MIJN GOD, VERLAAT MIJ NIET. 
 AL ZOUDEN OOK MIJN OUDERS MIJ VERLATEN, 
 HET IS DE HEER, DIE MIJ ZIJN LIEFDE BIEDT. 
O: Wijs mij uw weg Heer, langs een effen pad, 

maak dat mijn tegenstander mij niet vat. 
 Door sluwe krachten word ik neergeveld, 
 valse getuigen dreigen met geweld. 
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Kyrie 
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en 
Zijn Naam prijzen, want Zijn barmhartigheid kent geen einde. 
 – Na ‘hoor ons bidden’  
zang : kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison = 301a 
 
GLORIA 
ZANG: Zing nu verheugd een vrolijk lied, ja zing en jubel allemaal. Wij spelen 
en zingen in gloria, in klank en kleur, in toon en taal. Zing nu verheugd een 
vrolijk lied, een wereld lang in gloria = 309 

 

Gebed van de zondag 
 
Kinderen centraal. Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst. 
 
Bij de opening van de schriften  -  zang: kom, Geest van God, maak onze har-
ten open, dat Christus bij ons woning vindt.= 333 
 
Eerste lezing Jeremia 15: 15-21 
 
Antwoordpsalm Psalm 79 
L: God, vreemde volken zijn ons gaan bezetten, 
 uw tempel kwamen zij met bloed besmetten, 
 uw heiligdom is vreselijk geschonden, 
 Jeruzalem: slechts puin waar huizen stonden. 
R: DE LIJKEN VAN UW KNECHT / ZIJN DAAR ALS AAS GELEGD. 
 HUN BLOED WERD WILD VERGOTEN 
 NIEMAND BEGROEF HUN LIJK. / MEN ZETTE ONS TE KIJK 
 EN HEEFT ONS RUW VERSTOTEN. 
 
L: BEOORDEEL ONS TOCH NIET NAAR ONZE ZONDEN 
 LAAT MERKEN DAT U ONS WEER HEBT GEVONDEN 
 EN TOON ERBARMEN, GOD, WIL ONS BEVRIJDEN 
 BEDEK DE ZONDEN DIE WIJ U BELIJDEN. 
R: Waarom duldt U die spot: / “Waar is nu toch hun God?” 
 Laat alle volken weten 
 dat U uw arm uitsteekt, /dat U uw dienaar wreekt. 
 Wij zijn niet godvergeten. 
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Tweede lezing 1 Petrus 3: 8-15a 
 
Orgelspel over Lied 909, passend bij de epistellezing 
 
Evangelielezing: Lukas 5: 1-11 

Aankondiging, de gemeente gaat staan 
 Psalmwoord – Psalm 84: 12 

God, de Heer, is een zon en schild. Zijn weldaden weigert Hij niet. Hal-
leluja 
zang: Halleluja, halleluja, halleluja.  = 270c 
Lezing: Lukas 5:1-11 
zang: U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o 
heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. = 339c 

 
Orgelspel over Lied 221, passend bij de Psalm van deze zondag 
 
Overdenking  
 
Orgelspel over Lied 864, Laat ons de Heer lofzingen 
 
Lezen van Lied 864: 1 en 2 
 Laat ons de Heer lofzingen, juich al wie bij Hem hoort! 
 Hij zal met trouw omringen wie steunen op zijn woord. 
 Al moet ge hier ook dragen veel duisternis en dood,  
 gij hoeft niet te versagen, Hij redt uit alle nood. 
 
 God heeft u uitverkoren en uw geloof gebouwd, 
 Hij heeft een eed gezworen aan elk die Hem vertrouwt: 
 dat Hij hen zal omgeven met sterkte als een wal, 
 dat Hij wie met Hem leven de zege schenken zal. 
 
Afkondigingen. De kinderen komen terug uit de kindernevendienst. 
 
Gebeden. Dank en voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’  
 zang: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. = 367e 
 Slotlied: Melodie van Lied 423 ‘Nu wij uiteengaan’  
Zegen  


