
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Orde van dienst voor 26 juli 2020  
VIIe na Trinitatis 

Evangelisch Lutherse Gemeente te Zwolle 
voorganger ds. Nelleke Eygenraam 

 

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.  

Op www.elkz.nl zal een geluidsopname geplaatst worden. 
 

Kinderen 
De kinderen blijven tijdens het gesprek met de kinderen op hun plaats.  
 

Koffie-, thee- limonadedrinken 

http://www.elkz.nl/
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Na de viering is er een gezamenlijk koffiedrinken op het plein 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 voor uw gaven . De eerste collecte is 

voor ons project Meer voor Minder, de tweede voor het Orgelfonds 
 

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 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Zang  en beurtspraak : Volken wees verheugd (ps. 47 psalm van de zondag) 
 Volken wees verheugd, jubel, toon uw vreugd, 
 prijs met handgeklap ’s Heren koningschap, 
 Ja, Hij is de Heer, volken slaat Hij neer, 
 zijn geduchte kracht geeft ze in onze macht, 
  Met zijn eigen hand meet Hij Jakob ’t land, 
  die daar woont met trots, als beminde Gods. 
 
L: God voer omhoog bij gejuich als bazuinen; 
R: Hij, de Levende, bij de stoot op de ramshoorn. 
L: Zingt God ter ere uw loflied bij harpslag,  
R: zingt onze koning bij harpslag uw psalmen.   

mailto:harrykonings@kpnmail.nl
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L: Hij is de koning beheersend het aardrijk;  
R: zingt God ter ere uw welgevoegd harplied.  
 

Openingswoorden 
V: De Levende heeft ons bijeengeroepen: 
A: VADER VAN ALLE SCHEPSELEN 
V: Zichtbaar geworden in Jezus Christus 
A: HEILIGE GEEST DIE ZOMAAR AAN KOMT WAAIEN. 
V: Hier zijn wij - met wat goed ging en wat mankeerde 
A: NEEM ONS LEVEN IN UW HAND 
V: Reinig ons van ongerechtigheid 
A: EN VERNIEUW ONS NAAR HET BEELD VAN JEZUS CHRISTUS 
V: Tot eer van U en tot heil van wie met ons leven. Amen. 
 

Kyrie en Gloria 
V: Wij roepen tot God om ontferming voor de nood van de wereld en 

prijzen Gods Naam, want zijn barmhartigheid is eindeloos. 
– Na ‘hoor ons bidden’ 
zang: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie, eleison  (H.Distler)  
zang: Zing nu verheugd een vrolijk lied (lied 309) 
 

Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer. 
 

Gebed van de zondag 
 

Kinderen centraal. Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst. 
 

Eerste lezing 1 Koningen 3:5-12 
 

Antwoordpsalm Psalm 119b 
A: Een lamp voor mijn voet is uw woord, een helder licht op mijn pad 
R: Gij zijt lofwaardig, Heer,  
L: leer mij uw beschikkingen kennen, 
R: Wat Gij hebt beschikt is mij welkom;  
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L: uw woorden vergeet ik nooit. 
A: Een lamp voor mijn voet is uw woord ,een helder licht op mijn pad 
R: Geef mij begrip om uw wet na te leven,  
L: om hem te volgen met heel mijn hart. 
R: Leid mij langs de paden van uw gebeden:  
L: daar vind ik mijn vreugde in. 
A: Een lamp voor mijn voet is uw woord een helder licht op mijn pad 
 

Evangelielezing: Mattheus 13 : 44-52 
Aankondiging, de gemeente gaat staan 

 Psalmwoord: God is koning van heel de aarde, koning over de 

volken 
zang: Halleluja, lied 270c  
Lezing: Mattheus 13 : 44-52 
zang: Lof zij U, o Christus (270d) 

 

Overdenking  
 

Orgelspel 

 
Afkondigingen. De kinderen komen terug uit de kindernevendienst. 
 

Gebeden. Dank en voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’  
      zang: responsie : Heer onze God (367e) 
      zang: Onze Vader in de hemel (369b)  
 

Slotlied: 916 
A = mensen die boven zitten 

B = mensen die beneden zitten 

 

A: Je kunt niet dieper vallen dan in Gods eigen hand 

B: waarmee Hij ons barmhartig omvat aan alle kant 

 

A: Eens komen alle paden van lot en schuld, van dood, 

B: bijeen in zijn genade, voorbij aan alle nood. 
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A+B:  Door God zijn wij omgeven zoals wij hier bestaan. 

 In Hem zullen wij leven en tot zijn feest ingaan 
Zegen  
V: Over onze harten en onze huizen 
A: DE ZEGEN VAN GOD - 
O: in ons leven en ons geloven 
A: DE LIEFDE VAN GOD - 
L: in ziekte en gezondheid 
A: DE BARMHARTIGHEID VAN GOD 
R: in ons komen en ons gaan 
A: DE VREDE VAN GOD. 
 AMEN. 


