
 

 

 

 

 

 
Orde van dienst voor 9 augustus 2020  

IXe na Trinitatis 
Evangelisch Lutherse Gemeente te Zwolle 

voorganger ds. N. van den Briel 
   



 

 

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.  
Eerste collecte:  St. Epafras, 2e collecte: kerkenwerk 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 
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zang: lied 205 
1.Daar kraait een haan, een goed bericht: 
weldra verschijnt het eerste licht. 
Hij wekt ons op, geeft goede moed, 
’t is Christus die ten leven roept. 
 
2.Kom uit je warme bed, roept Hij, 
of ben je ziek, doodop of lui? 
Bewaar je nuchterheid, doe goed. 
Wees waakzaam, want ik kom met spoed. 
 
3.Als dageraad de hemel tooit 
met flarden licht, zo rond gestrooid, 
laat dit bericht voor al wie werkt, 
een bron van hoop zijn, licht dat sterkt. 
 
4.Tot, Jezus nog voor alles uit 
bidden wij nuchter, overluid, 
een smeekgebed, zodat de slaap 
niet meer het wakker hart belaagt. 
 
5. Gij, Christus, die de slaap verjaagt 
en van de nacht de boeien slaakt, 
verlos ons van de oude schuld, 
dan gaan wij in nieuw licht gehuld. 
 
6.Aan Christus, die ons mild regeert, 
en aan de Vader, alle eer, 
die met de Geest, tot hulp bereid, 
leeft nu en in de eeuwigheid. 

 

welkom 
 
Openingswoorden 

O:  Lied 287:1 

Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met vrede;  

wie in voor- of tegenspoed zegen zoekt, mag binnentreden,-   



 

 

bij de Heer zijn wij hier thuis, kind aan huis. 

O: Onze hulp is de Naam van de Heer  

allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 

O: Vergeef ons wat wij verkeerd deden 

allen: en laat ons weer in vrede leven 

O: Amen 

 

allen: Lied 287,3 

L.   Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met vrede. 

R.  Paaslicht straal ons tegemoet, zegen wie uw liefde delen,- 

Allen: Licht dat dit geheim behoedt: God is goed. 

 

Kyrie 
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: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison  301e   
 
Gloria, gezongen en gesproken -  lied 302 
1.God in den hoog’ alleen zij eer en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht, Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 
 
2. gesproken door de mannen 
U, Vader, U aanbidden wij, wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij, voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, uw wil wordt onverwijld volbracht. 
Die Heer is onze koning. 
 
3. O Jezus, die de Christus zijt, des Vaders Eengeboren, 
Gij hebt ons van de toorn bevrijd en redt wie was verloren. 
Gij, Lam van God, voor ons geslacht, verhoor ons roepen uit de nacht, 
erbarm u over allen. 
 
4. gesproken door de vrouwen. 
O heil’ge Geest, ons hoogste goed, ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet in Jezus’ dood en leven. 



 

 

Beveilig ons in alle nood, blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen. 
 
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 
 
Inleiding thema 
 Lied 287: 2 
L.   Rond het boek van zijn verbond noemen wij elkaar bij name, 
R.  Roepen wij met hart en mond levenswoorden: ja en amen- 
Allen: Als de kerk van liefde leest is het feest! 
 
Eerste Lezing: Jona 2: 1 t/m 11 
 
Lied 322 : 1 
L.  Die chaos schiep tot mensenland, 
R.  die mensen riep tot zinsverband, 
allen: Hij schreef, ons tot bescherming, zijn handvest van ontferming. 
L.   Hij schreef ons vrij, met eigen hand- 
R.   Schrift die mensenoorsprong schrijft 
allen: Woord dat trouw blijft. 
 

Evangelielezing: Mattheus 8, 18  t/m 27   
Aankondiging, de gemeente gaat staan 
Psalmwoord: …       zang: Halleluja  270c 
Lezing: Mattheus 8, 18  t/m 27  
 
V: Uit de woorden van de Schrift, horen wij het Woord van de Levende God. 
zang: Lof zij U, o Here 270d 

 

 



 

 

Overdenking 
 
Orgelspel 
 

zang: 657:1 

1.Zolang wij adem halen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

3. 

L.  Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht. 

R.  De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht! 

L.   God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang, 

allen:  waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang. 

 

4.Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

Afkondigingen 

Gebeden   voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
zang: Hoor ons bidden, God, en luister, wees nabij in licht en duister  367k 
 



 

 

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


