
 

 

 

 

 

 

 

In deze viering wordt Dite Husselman bevestigd als diaken  
Zondag 23 augustus 2020 
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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 beeld- en geluidsopname geplaatst worden. 
 
Aanwijzingen 
Ook aan het einde van de viering zullen coördinatoren aangeven wie wanneer de 
kerkzaal kan verlaten. U kunt hun aanwijzingen opvolgen. Afstand houden en 
desinfectans blijven belangrijk. Volg de aangewezen route.  
 
Kinderen 
De kinderen blijven tijdens het gesprek met de kinderen op hun plaats.  
 
Koffie-, thee- limonadedrinken 
Na de viering kunnen we  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. Als u zelf een mok hebt meegenomen is dat extra fijn. Zo 
niet, dan geeft de diakonie u graag een eigen mok in een tasje.  
 
Collecte 
De collecte wordt afgekondigd in de viering. Maar bij de uitgang staan collecte 
schalen voor uw gaven. 
 
Aanmelden voor vieringen 
Onze kerk kan, binnen de regels van het RIVM, 50 personen herbergen. Opgave blijft 
noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via aanmelden@elkz.nl, of via 0341-258969 of 
06-51613514. Harry en Marga Konings regelen de aanmelding.  
U kunt zich voor meerdere zondagen tegelijk aanmelden. Harry en Marga zorgen voor 
een zorgvuldige verdeling over de verschillende zondagen. U ontvangt bericht op de 
woensdag voorafgaande aan de dienst waarvoor u zich heeft opgegeven. Het kan 
voorkomen dat er niet op alle door u aangegeven zondagen een plek voor u 
beschikbaar is.  
Mocht u zich niet hebben ingeschreven voor een viering, maar in de loop van de 
week (na de eerder aangegeven woensdag) toch graag willen komen, dan kunt u 
altijd informeren  of er ruimte is. 

http://www.elkz.nl/
mailto:aanmelden@elkz.nl
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Afzeggen is belangrijk  
Mocht u zich opgegeven hebben voor een viering, maar toch niet kunnen komen, dan 
is het fijn als u dat aan Harry en Marga Konings laat weten. Zij kunnen iemand anders 
uitnodigen. 
 

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 

 

Tijdens het orgelspel worden we stil en bereiden ons voor op de dienst 
 
Welkom 
 
Drempelgebed 
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 Levende 
A:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
O:  O God, U gaat met ons mee 

Langs kruispunten in ons leven 
Om met ons te dragen wat het leven vraagt. 

A:  U BENT DE LIEFDE, DIE ONZE WEG TEKENT. 
O:  Zie ons hier, waar wij in kleine kring  

Bijeenzijn in uw licht. 
Zie ons mensen, hoe wij gaan, en struikelen en opstaan 
Zie hoe wij zoeken naar een begaanbare levensweg. 

A:  DAT WIJ ONS, TELKENS OPNIEUW, RICHTEN OP UW LICHT.  
O:  Ga met ons mee  

en vergeef ons wat ons weghoudt bij anderen en bij U. 
A:  EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN.  
O:  Amen 
 
  



4 

 

Psalm 68:7, door voorzangers 
God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen ons aan de dood ontkomen. 

 
Kyrie 
Gloria 981 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’  

Zolang er mensen zijn op aarde,  
Zolang de aarde vruchten geeft,  
Zolang zijt Gij ons aller Vader,  

A:  WIJ DANKEN U VOOR AL WAT LEEFT.  
 
Zolang de mensen woorden spreken,  
Zolang wij voor elkaar bestaan,  
Zolang zult gij ons niet ontbreken,  

A: WIJ DANKEN U IN JEZUS’ NAAM.  
 
Gij voedt de vogels in de bomen,  
Gij kleedt de bloemen op het veld,  
O Heer, Gij zijt mijn onderkomen 

A: EN AL MIJN DAGEN ZIJN GETELD.  
 
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,  
Gij redt de wereld van de dood.  
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,  

A: ZIJN LICHAAM IS HET LEVEND BROOD.  
 
Daarom moet alles U aanbidden,  
Uw liefde heeft het voortgebracht,  
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,  

A: O HEER, WIJ ZIJN VAN UW GESLACHT.  
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Groet 
V: De Heer zij met u. 
A: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 
Gebed van de zondag 
 
Voor de kinderen 
 
Eerste lezing: Psalm 138 
A:  HEER, UW TROUW DUURT EEUWIG, LAAT HET WERK VAN UW HANDEN NIET LOS. 
 
L: Ik wil u loven met heel mijn hart, 

voor u zingen onder het oog van de goden, 
R:  2 mij buigen naar uw heilige tempel, 

uw naam loven om uw liefde en trouw: 
grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam. 

L: 3 Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, 
mij bemoedigd en gesterkt. 

R: 4 Laten alle koningen op aarde u loven, HEER, 
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord. 

L: 5 Laten zij de wegen van de HEER bezingen: 
‘Groot is de majesteit van de HEER. 

R: 6 De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om, 
de hoogmoedige doorziet hij van verre.’ 

L: 7 Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven, 
u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden, 
uw rechterhand brengt mij redding. 

R: 8 De HEER zal mij altijd beschermen. 
L: HEER, uw trouw duurt eeuwig, 
R: laat het werk van uw handen niet los. 
 
A:  HEER, UW TROUW DUURT EEUWIG, LAAT HET WERK VAN UW HANDEN NIET LOS. 
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Tweede lezing uit evangelie van Matteus 16:21-27. De gemeente gaat staan. 
- Aankondiging 
- Psalmwoord uit Psalm 68: ‘Geprezen zij de Heer, dag aan dag,  
deze God draagt ons en redt ons, onze God is een reddende God.  
- Halleluja 
- Evangelielezing 
- Lof zij U o Here 
- De gemeente kan weer plaatsnemen 

 
Verkondiging 
 
Lied 941 ‘Waarom moest ik uw stem verstaan?’. Om stil ‘mee te zeggen’. 

Waarom moest ik uw stem verstaan? 
Waarom, Heer, moet ik tot U gaan 
zo ongewende paden? 
Waarom bracht Gij / die onrust mij 
in ’t bloed is dat genade? 
 
Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. 
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding, 
al ’t oude en vertrouwde? 
O blinde schrik, – / mijn God, mag ik 
niet eens mijzelf behouden? 
 
Want ik zie voor mij kruis na kruis 
mijn weg langs en geen enkel huis 
waar ik nog rust zou vinden. 
Kom ik zo echt / bij U terecht, 
ben ik wel uw beminde? 
 
Spreek Gij dan in mijn hart en zeg, 
dat het zo goed is, dat die weg 
ook door uw Zoon gegaan is, 
en dat uw land / naar alle kant 
niet ver bij mij vandaan is. 
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Bevestiging van de ambtsdrager, Dite Husselman 
 
Lied: 416 – gesproken door voorganger en allen 
A:  GA MET GOD EN HIJ ZAL MET JE ZIJN,  
Vrouwen: Jou nabij op al je wegen 
Mannen: Met zijn raad en troost en zegen. 
A:  GA MET GOD EN HIJ ZAL MET JE ZIJN. 
 
V:   Ga met God en Hij zal met je zijn: 
Vrouwen: Bij gevaar, in bange tijden,  
Mannen: Over jou zijn vleugels spreiden. 
A:  GA MET GOD EN HIJ ZAL MET JE ZIJN. 
 
Welkom door de diakonie 
 
Afkondigingen 
 
Gebeden. Dankgebed, voorbeden, stilgebed en ‘Onze Vader’.  
  Responsie, na ‘Hoor ons bidden’  
A: ‘DOORGROND MIJ, KEN MIJN HART, GOD, LEID MIJ OP UW WEG.’  
 
Zegen. De zegen spreken we samen uit en elkaar toe met lied 430  
 
V:  Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige;  

zegene ons de grote naam. 
Zangers: Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
A:  MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT!  

  
Mensen met blauwe en grijze ogen:  

Voor wie zoeken in de stilte naar een vuur voor hart en handen:  
A:  MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT!  

 
Mensen met bruine en groene ogen:  

Voor wie zingen op Gods adem van de hoop die niet zal doven 
A:  MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT!  
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Mensen met zwarte, witte én gekleurde schoenen:  
Voor wie roepen om vrede, van gerechtigheid dromen:  

A:  MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT!  
 
Mensen met bruine schoenen:  

Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven 
A:  MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT!  

 
V:  Het licht van Gods ogen gaat over U op!  

De zon van zijn vrede als een nieuwe dag!  
ALLEN:  MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT!  
 
Na de dienst kunt u de nieuwe diaken Dite Husselman verwelkomen. Zij zal 
buiten staan. Handen geven kan niet, maar een ander hartelijk gebaar is altijd 
mogelijk. En buiten bent u ook welkom voor koffie en thee.  
 


