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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.  
 
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.  
 
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. 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. 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 
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 
 
Lied 210:1, 2: ‘God van hemel, zee en aarde’  
 
Welkom 
 
Psalm 121:1  

Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 

 
O: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader,  

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: God - Hij zal je voet niet laten wankelen. 
A: HIJ ZAL NIET SLUIMEREN, JE WACHTER. 

 
O: Nee, hij sluimert niet, Hij slaapt niet, 

De wachter van Israël. 
 
A: DE HEER IS WACHTER, SCHADUW AAN DE RECHTERHAND: 
O: Overdag kan de zon niet steken, 

Bij nacht de maan niet schaden. 
 A: DE LEVENDE WAAKT OVER ONS GAAN EN ONS KOMEN. 
 
O:  Vergeef ons, o God, wat we verkeerd gedaan hebben  

en waar we spijt van hebben 
A: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN.  
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O: Amen 
 
Psalm 121:4 

De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
Wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 

 
Kyrie: 301e ‘Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison’  
Gloria: 302a  ‘God in den hoog’ alleen zij eer  

en dank voor zijn genade. Halleluja’  
Groet 
Gebed 
 
Kinderen centraal 
 
Eerste lezing: uit Psalm 145 

Lied 145a ‘Aller Augen warten auf dich, Herre’ Psalm 145,15,16 
Lezing: Psalm 145:8-21 
R: 8 ‘Genadig en liefdevol is de HEER, 

hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
L: 9 Goed is de HEER voor alles en allen, 

hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’ 
R: 10 Laten al uw schepselen u loven, HEER, 

en uw getrouwen u prijzen. 
L: 11 Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap, 

spreken over uw machtige werken, 
R: 12 aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen, 

de glorie en de glans van uw koningschap: 
L: 13 ‘Uw koningschap omspant de eeuwen, 

uw heerschappij omvat alle geslachten.’ 
R: 14 ‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen, 

wie gebukt gaat richt hij op. 
L: 15 Allen zien hoopvol naar u uit, 

u geeft voedsel, op de juiste tijd. 
R: 16 Gul is uw hand geopend, 

u vervult het verlangen van alles wat leeft. 
L: 17 Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, 
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zijn schepselen blijft hij trouw. 
R: 18 Allen die hem aanroepen is de HEER nabij, 

die hem roepen in vast vertrouwen. 
L: 19 Hij vervult het verlangen van wie hem eren, 

hij hoort hun klacht en komt te hulp. 
R: 20 De HEER waakt over wie hem liefhebben, 

maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg.’ 
L: 21 Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER, 

en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen, tot in eeuwigheid. 
Lied 145a  
 
Lezing uit het evangelie: Mattheus 20,1-16. De gemeente gaat staan. 
 Aankondiging.  
 Psalmwoord  
 Halleluja  
 Evangelielezing 
 Lof. De gemeente kan weer plaatsnemen. 
 
Overdenking 
 
Lied: 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons‘  
 
Doopviering 
Eerste vragen aan de dopeling 
Doopgetuigenis door de dopeling 
 
Geloofsbelijdenis, lied 344. De gemeente gaat staan. 
De gemeente kan weer plaatsnemen. 
 
Lied 23a:1 

D’ Almachtige is mijn herder en geleide, 
wat is er dat mij schort?  
Hij weidt mij als een schaap in vette weide 
waar gras noch groen verdort.  
Hij drenkt mijn ziel in koele bronne en beke. 
Indien mijn geest verstrooi’  
en afdwaal’ van de kudde en rechte streke,  
Hij brengt ze weer te kooi.  
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Doopgebed 
Doop 
Doopkaars  
Lied: 353 ‘Nu heeft het oude leven afgedaan’.  
 
Beloftevragen  
 
Verwelkoming. De gemeente gaat staan. 

V:  Gemeente van Christus, draag hem die gedoopt is in jullie 
gebeden en ga met hem de weg van het Koninkrijk  

A:  WELKOM, KIND VAN GOD, WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS –  
WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN. 

De gemeente kan weer plaatsnemen.  
 
Afkondigingen 
 
Gebeden, met responsie 1011 ‘Da Pacem’. Vertaling ‘Geef vrede, Heer, in 
onze dagen’  
 
Zegen. De zegen spreken we samen uit en elkaar toe met lied 430  
 
Na de dienst kunt u de dopeling Eduard Stikvoort begroeten. Hij zal buiten staan. 
Handen geven kan niet, maar een ander hartelijk gebaar is altijd mogelijk.  

Na de dienst is er voor tieners een feestelijke startactiviteit. U ziet ze misschien 
voorbijgaan op de stadsgracht – Gaan als een zwaan!  
 
Morgenavond, 21 september, is er om 19.30 uur een vredesvesper in de Lutherse 
Kerk. Opgave via aanmeldenvespers@elkz.nl. 
 
In de vredesweek zijn vele activiteiten. Zie daarvoor: www.vredesplatformzwolle.nl 
 
Donderdagavond 24 september, 19.30 uur is er een toneelproductie over Bonhoeffer 
in de Oosterkerk. Opgave is noodzakelijk via: 
https://forms.gle/YtcFBQnZdQ7GWA66A 
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