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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.  
 
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 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. 
 
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 

mailto:aanmelden@elkz.nl
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Tijdens de muziek worden we stil en bereiden ons voor op de dienst 
 
Welkom 
 
Lied 80:1 
C:   O God van Jozef, leid ons verder, 

hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 

 
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: 80:2, 7 
C: Wek op uw kracht en kom bevrijden 

uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde. 
Die troont daar op de cherubim, 
gedenk uw dienaar Efraïm, 
laat zijn gebed niet onverhoord! 
Herder Israëls, leid ons voort!   
 
Dan zullen wij niet van U wijken, 
uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
uw naam is ons als uw gelaat: 
een sterrenbeeld, een dageraad. 
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
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Kyrië 270a  
C: Kyrie eleison, christe eleison, kyrie eleison. 
 
Gloria  713 ‘Wij moeten Gode zingen ‘ 
C: Wij moeten Gode zingen halleluja, 

om alle goede dingen halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen halleluja. 
 

L Hij schenkt de levensadem, Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade is Hij nabij geweest, 

R: aan alwie Hem aanbaden, aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, de minsten allermeest. 
 

C: Al leeft uw volk verschoven, kyrieleison, 
in ’t land van vuur en oven, in ’t land van Babylon, 
al is de hemel boven voor mensen doof en stom, 
nog moeten wij U loven met stem en fluit en trom. 
 

R: De lier hing aan de wilgen, misericordia, 
God zal ons niet verdelgen, aan God zij gloria. 

L Zijn woord zal ons genezen, halleluja, 
zoals het was voor dezen in Galilea. 
 

C: Wij moeten Gode zingen halleluja, 
de Heer van alle dingen die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen halleluja. 

 
Groet 
V: De Heer zij met u 
A: OOK MET U ZIJ  DE HEER  
 
Gebed 
 
Kinderen in het midden 
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Eerste lezing: Daniël 6 
Lied 154b: 1, 2, 3 
C: Heel de schepping, prijs de Heer! Al zijn werken, geef Hem eer! 

En gij, engelen in koor, zing uw gloria ons voor. 
 

Mannen: Zegen Hem, gij zon en maan, sterren in uw vaste baan, 
laat uw licht in volle schijn voor de Heer een loflied zijn. 
 

C: Alle wind en alle weer, alles wat er gaat tekeer, 
angstaanjagend in uw kracht, wees de weerklank van Gods macht. 

 
Tweede lezing: Mattheus 6:6 De gemeente gaat staan. 
 Aankondiging  
 Psalmwoord 80:4, ‘God, keer ons lot ten goede,  

toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.’ 
         Halleluja  
 Evangelielezing 
 Lof De gemeente kan plaatsnemen. 
 
Lied 154 b:4, 5, 6, 7 
C: Licht en donker, dag en nacht, strenge winter, zomer zacht, 

ieder op zijn eigen tijd, zing een lied de Heer gewijd. 
 

Vrouwen: Berg en heuvel, rots en dal, klaterende waterval, 
geef luidkeels de echo weer van de jubel tot zijn eer. 
 

C: Alles wat op aarde groeit, wat ontkiemt en wat er bloeit, 
wees een kleurig lofgedicht voor zijn vriend'lijk aangezicht. 
 

Manne: Vogels, vissen, wild en vee, dieren hoog en laag, doe mee, 
ieder met uw eigen stem, in het feestconcert voor Hem. 

 
Overdenking 
 
Lied 154b: 8, 9, 10 
C: En gij mensen, allen saam, zegen nu de hoge naam, 

voeg u in het grote koor van zijn volk de eeuwen door. 
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A: Want in ’t dodelijke uur gaat Hij voor ons door het vuur 
en Hij zal ons op doen staan om Hem achterna te gaan. 
 

Afkondigingen. De collecte op deze Israëlzondag is bestemd voor de 
synagoge in Zwolle. De 2e collecte is bestemd voor de kerk. 
 

 
Basilica di s. Francesco, Assisi, Franciscus preekt tot de vogels. 
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Gebeden met  

Dankgebed voor de gaven 
Gebed van Franciscus van Assisi 

A: Heer, maak van mij een werktuig van Uw vrede. 
Laat me liefde brengen waar haat heerst. 
Laat me vergeving brengen waar beledigd werd. 
Laat me eendracht brengen waar tweedracht is. 
Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen. 
Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt. 
Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt.  
Laat me licht brengen waar het duister daalt. 
Laat me vreugde brengen waar droefheid is. 
 
En geef dat ik bij dit alles veeleer zoek 
te troosten dan getroost te worden, 
te begrijpen dan begrepen te worden, 
te beminnen dan bemind te worden. 
 
Want het is door te geven dat men ontvangt, 
door zichzelf te verliezen dat men vindt, 
door te vergeven dat men vergeven wordt 
en door te sterven dat men verrijst 
tot eeuwig leven. 
 
Voorbeden 

   Stil gebed 
A:  Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;  

uw rijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in 
verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het rijk en de 
kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 

 
Slotlied 
C: Al wat leeft, wees welgemoed, loof de Heer, want Hij is goed. 

Zegen Hem dan, hier en nu, want zijn goedheid zegent u. 
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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.  
 
Bij de uitgang staan collecteschalen voor uw gaven.  
 
Buiten is het mogelijk om koffie te drinken – met jas aan. Voor wie dat echt te 
koud is: in het gemeentecentrum is (naast oppas, koffieschenkers, geldtellers, 
etc.) plaats voor 8 personen.  
 
Bij dit alles blijft gelden: houd afstand en wees voorzichtig. En: draag een van 
die mooie diaconale mondkapjes. Ze liggen in een mand – kosten: 10 euro 
t.b.v. het diaconale doel ‘Meer voor minder’.  


