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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 beeld- en geluidsopname geplaatst worden. 
 
Aanwijzingen 
Ook aan het einde van de viering zullen coördinatoren aangeven wie wanneer de 
kerkzaal kan verlaten. 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. Over afstand heen kunnen we 
elkaar daar toch even ontmoeten en bijpraten. Gebruik uw eigen kerkmok, als u die 
heeft. Bij het uitdeelpunt van de koffie staan nog tassen met een voorraad mokken. 
 
Collecte 
De collecte wordt afgekondigd in de viering. Maar bij de uitgang staan collecte- 
schalen voor uw gaven. 
 
Opgave voor vieringen 
Onze kerk kan, 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. 
 

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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Tijdens het orgelspel worden we stil en bereiden ons voor op de dienst 
 
Welkom  
 
Voorbereiding - door ouderling van dienst 

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 

 
Introïtuspsalm: Psalm 139:1, 2, 7, 14. Aansteken van de kaarsen, door een 
van de kinderen tijdens de psalm 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
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mij met uw wonderen omgeven. 
 
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 

 
Kyrië     zang: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison   301e 
Gloria   orgelspel over: God in den hoog’ alleen zij eer  302 
Groet    V. de Heer zij met u 
 A. en met uw geest 
 
Gebed van de zondag: V: .... Zo bidden wij, vandaag en alle dagen 
   A:  AMEN 
Moment voor de kinderen. Daarna gaan ze met hun eigen kaars naar de 
nevendienst 
 
Schriftlezing Eerste Testament: II Koningen 4:8-37- door lector 
 
Zingen: Psalm 67 

God zij ons gunstig en genadig. Hij schenke ons ’t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 
De volken zullen U belijden, o God, U loven al tezaam! 
De landen zullen zich verblijden en juichen over uwe naam. 
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 
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De aarde heeft de vrucht gegeven,  
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven  
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 

 
Epistellezing: I Cor. 12:1-11  - door ouderling van dienst 
 
Zondagslied: Lied 272 ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht’  

Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here. 
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid. 
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren 
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt. 
 
Maar Jezus weend´ en bad, alleen, omdat de mensen 
als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt. 
Verlos ons in zijn naam van onze ijd´le wensen. 
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht. 
 
Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten 
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood. 
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten. 
Wie ’t zingend overstemt is Kaïns deelgenoot. 
 
De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader, 
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit. 
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader, 
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid. 
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Evangelielezing 
- Aankondiging 
- Psalmwoord:  Ps. 66:1,2: Heel de aarde, juich voor God,  

bezing de eer van zijn naam, 
breng hem eer en lof. Halleluja 
A:          Halleluja 

 
- Lezing: Mattheüs 15:21-28 

V:  In de woorden uit de Schrift horen wij  
het Woord van de Levende God 

A:  Lof zij U, o Here 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied 647 ‘Voor mensen die naamloos’  

Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven, 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam. 
 
Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 
 
Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
Wij worden verstaan. 
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Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
Wij dragen zijn naam. 

 
Dienst van gaven en gebeden 
 
Afkondigingen door ouderling van dienst. 
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader.  
Allen: Adem van God, vernieuw ons bestaan.  
 
Slotlied 774  Ik ben het, zegt Gij - wordt gesproken door allen:     
 Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste,  

Alfa, omega, begin en einde.  
Wie dorst zal Ik om niet te drinken geven 
Uit mijn bron, die bron van levend water.  
Wie wil mag komen, zegt Gij, komen drinken.  
Ik zal er zijn.  

 
Wegzending en zegen 

A:  Amen 
 
Orgelspel 


