
 

 

 

 

 

Orde van dienst voor 2 augustus 2020  
VIIIe na Trinitatis 

Evangelisch Lutherse Gemeente te Zwolle 
voorganger ds. R. Christoffers 

 
 
 



 

 

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.  
 
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  Kinderhospice Binnenveld in Barneveld, de tweede voor het 
kerkenwerk in onze 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


 

 

orgelspel 
 
welkom 
 
voorbereiding 
zang: In de veelheid van geluiden (lied 283) 
 

1. In de veelheid van geluiden 
     in het stormen van de tijd, 
     zoeken wij het zachte suizen 
     van het woord, dat ons verblijdt. 
 
2. En van overal gekomen, 
    drinkend uit de ene bron, 
    bidden wij om nieuwe dromen, 
    richten wij ons naar de zon. 
 
Allen: vers 3 (gesproken) 
L.. Want wij mensen op de aarde 
      raken van het duister moe. 
R.  Als uw hart ons niet bewaarde 
     sliepen wij ten dode toe. 
   
O.  We komen samen voor het aangezicht van God. 
      Bij hem en door hem zijn wij gezien; en daarom spreken we uit dat 
      Onze hulp is in de naam van de Heer,   
A.  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
O.  die trouw blijft tot in eeuwigheid 

      en niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
 (de kaarsen worden door één van de kinderen aangestoken.) 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 
    in de voren van de tijd. 
   Vat ons samen in de stralen 
    van uw goedertierenheid. 
 
Allen: vers 5 (gesproken) 
L. Die ons naam voor naam wilt noemen 



 

 

    al uw liefde ons besteedt, 
R. zingend zullen wij u roemen 
    en dit huis zingt met ons mee! 
 
 
Kyrie en Gloria 
 
vg.  Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld 
       en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde…. 
 
zang: Here God, ontferm U, Christus, ontferm U, Here God, ontferm U. 
zang: Zing van de Vader Lied 304 
  
Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 
  
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 
Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
 
Groet     
vg. De Heer zij met u. 
a.   Ook met u zij de Heer. 
 
Zondagsgebed 
vg…….door Jezus Christus, onze Heer 
a. Amen 
 
kinderen centraal 
  



 

 

Lezingen: Inleiding bij de lezing 
Eerste lezing Jeremia 7:1 t/m 7 
 
 
 
 
Psalm 81:1-11  
  L. Voor de koorleider. Op de wijs van de Gatitische. Van Asaf 
  R. Jubel voor God, onze sterkte, 
       Juich voor de God van Jakob, 
L. zing een lied en sla de tamboerijn, 
     speel op de harp en de lieflijke lier, 
R. blaas op de ramshoorn bij nieuwe maan 
     en bij volle maan voor onze feestdag, 
L.  want dat is een opdracht aan Israël, 
     een voorschrift van Jakobs God. 
R. Daartoe verplichtte hij Jozef, 
     toen hij optrok tegen Egypte. 
     Onvermoede dingen hoor ik zeggen:  
L.  ‘Ik nam de last van je schouder, 
      je hand raakte geen draagkorf meer aan.’ 
R.  Riep je om hulp, ik redde uit de nood 
      en gaf antwoord uit het duister van de donder. 
      Ik stelde je op de proef bij het water van Meriba: 
L.   “Hoor, mijn volk, ik moet je vermanen 
      Israël, luister naar mij. 
R.  Laat geen andere god bij je toe, 
      buig je niet voor een vreemde god, 
L.   ik ben de Heer, je God, 
      die je wegleidde uit Egypte- 
      open wijd je mond, ik zal hem vullen.” 
  
Evangelielezing: Mattheüs 7:21 
Aankondiging, de gemeente gaat staan 
Psalmwoord: … 
zang: Halleluja  
Lezing: Mattheüs 7:21 
zang: Lof zij U, o Here 



 

 

  
Overdenking 
Orgelspel 

 
Geloofsbelijdenis(enkele geloofsuitspraken uit 1943 van  
Dietrich Bonhoeffer 1906-1945) 
 
Ik geloof, dat God uit alles, ook uit het meest kwade, iets goeds kan en 
wil laten ontstaan. Daar heeft Hij mensen voor nodig, die alle dingen 
in dienst willen stellen van het goede. 
 
Ik geloof, dat God ons in elke noodsituatie zoveel vermogen tot 
weerstand wil geven als we nodig hebben. 
 
Ik geloof, dat God geen tijdloos noodlot is, maar dat God wacht en 
antwoordt op oprechte gebeden en verantwoordelijke daden. 
 
Wat altijd is geweest Lied 689:1,2  
 vg.  Wat altijd is geweest, 
        het waaien van de Geest 
        gebeurt aan ons vandaag. 
a.    Dat vuur van het begin 
       wij ademen het in, 
       Gods woord dat antwoord vraagt. 
vg.  Die in de stilte sprak, 
       het noodlot onderbrak 
       en baande nieuwe wegen, 
a.    Hij is nog niet verstomd, 
       hij zoekt naar ons, Hij komt 
       in mens na mens ons tegen. 
 
vg.  Het meeste gaat voorbij 
       maar meer en meer wordt Hij 
       de toekomst die ons wacht. 
a.    Bij Hem is geen verraad 
       Hij zelf heeft ons gemaakt, 
       Hij peilt en proeft ons hart. 



 

 

vg.  Wij leven zijn bestaan, 
       zijn ongekende naam 
       aanschouwen wij van verre. 
a.    Zijn zwijgen is van goud, 
       zijn woord is ons behoud 
       in leven en in sterven. 
 
Afkondigingen 
 
Gebeden  
dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
zang:  Adem van God, vernieuw ons bestaan (368g)   
  
zang: Onze Vader in de hemel  369b 
 
Onze Vader in de hemel, 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede zoals in de hemel 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. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
God, schenk ons de kracht  Lied 418: 1,2 
  
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 
Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen,- vruchtbaar in de Heer. 



 

 

 
 
 
 
Uitzending en Zegen 
vg. 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 
   

U kunt een eigen kerkmok krijgen om te gebruiken, in een tasje. Graag 
iedere zondag meebrengen! 
 
Op het plein kunnen we samen koffie, thee, of limonade drinken. 


