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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.  
 
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.  
 
Zingen 
Tijdens de viering is het mogelijk dat vier zangers liederen zingen. Bij gesproken 
teksten staan aanwijzingen in de liturgie.  
 
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.   Als u zelf een mok hebt 
meegenomen is dat extra fijn. Zo niet, dan geeft de diaconie u graag een eigen mok in 
een tasje.  
 
Collecte 
De collecte wordt afgekondigd in de viering. Maar bij de uitgang staan collecte 
schalen. Daar kunt u uw gaven inleggen. 
 
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, via 06-51613514. Harry 
en Marga Konings regelen de aanmelding. 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. 
 
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. 
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Betekenis van de letters 

O:  Ouderling van dienst 
V:  Voorganger 
C: Leden van de cantorij zingen 
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 de muziek worden we stil en bereiden ons voor op de dienst 
 
Welkom 
 
Lied 25a:1 
C: Mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij redt.  

Mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op Hem gezet. 
Kan ik de nacht verduren, waarin gij verre zijt?  
Gij zult mijn voeten sturen in ’t duister van de tijd.  

 
Voorbereiding 
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 
 
Lied 25a:2 
C: Maar wees mij dan genadig en richt mijn leven op, 

dat ik opnieuw gestadig kan gaan in ’s levens loop. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op U gezet, 
mijn ogen zijn gevestigd op U, tot Gij mij redt. 

 
Kyrië 301a 
C:  Kyrie eleison, christe eleison, kyrie eleison. 
Gloria 302a 
C:           God in den hoog’ alleen zij d’eer en dank voor zijn genade. Halleluja. 
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Groet 
V: De Heer zij met u 
A: OOK MET U ZIJ  DE HEER  
 
Gebed 
Gesprek met de kinderen 
 
Eerste lezing. Filippenzen 2, 1-4 
 
Lied 974 ‘Maak ons uw liefde, God’ 
 
Tweede lezing: Mattheus 21, 23-32. De gemeente gaat staan. 
 Aankondiging  
 Psalmwoord Ps 86,5 U Heer bent goed en tot vergeving bereid 
                                          Uw trouw is groot voor ieder die u aanroept 
         Halleluja 270c 
 Evangelielezing 
 Lofprijzing  270 d Lof. De gemeente kan plaatsnemen. 
 
Overdenking 
 
Lied 377 ‘Zoals ik ben’  
 
Afkondigingen. De collecte is bestemd voor het nieuwe project van de 
diaconie ‘Meer voor minder’. Doelstelling: armoedebestrijding. De tweede 
collecte is voor het onderhoudsfonds van ons kerkgebouw.  
 
Gebeden met gebedsrefrein (3x) 1011 Da pacem Domine 

Dankgebed voor de gaven 
Voorbeden 

   Stil gebed 
C:     ‘Onze Vader’, lied 369b 
 
Slotlied 417 ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie.  

Laat je hart niet moedeloos zijn.’ 
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Zegenbede  
v:  Over onze harten, over onze huizen,  
A:  DE ZEGEN VAN GOD.  
v:  In ons komen, in ons gaan,  
A:  DE VREDE VAN GOD.  
v:  In ons leven, in ons geloven,  
A:  DE LIEFDE VAN GOD.  
v:  Aan ons eind en nieuw beginnen,  
A:  DE BARMHARTIGHEID VAN GOD  
   OM ONS TE ONTVANGEN EN THUIS TE BRENGEN.  
   AMEN.  
 


