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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.  Volg de aangewezen route. Vanwege de wat  kleine garderobe 
is het fijn als u uw jas meeneemt naar uw plaats in de kerk. 
 
Zingen 
Tijdens de viering zullen  vier zangers liederen zingen. Bij gesproken teksten staan er 
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. Bij regen is er helaas geen 
koffiedrinken na de dienst. 
 
Collecte 
De collecte wordt afgekondigd in de viering. Maar bij de uitgang staan 
collecteschalen. Daar kunt u uw gaven inleggen. 
 
Aanmelden voor vieringen 
Onze kerk kan, binnen de regels van het RIVM, 30 personen herbergen. Opgave blijft 
noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via aanmelden@elkz.nl, via 06-51613514. 
 
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 
Lector: Lector 
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 

mailto:aanmelden@elkz.nl
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C: Lied 718 
God, die leven hebt gegeven 
in der aarde schoot, alle vrucht der velden  
moeten we U vergelden, - dank voor ’t dagelijks brood. 
 
Niet voor schuren, die niet duren, 
gaf Gij vruchtbaarheid, maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, niemand honger lijdt. 
 
Maar wij rijken, ach, wij blijken 
hard en onverstoord. Open onze oren, 
Heer, opdat wij horen ’t roepen aan de poort. 
 
Wil dan geven, dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. Laat in goede daden 
’t woord van uw genade opgaan, sterk en vrij. 

 

Welkom 
 
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 
 
C: Psalm 98:1. Een kind steekt de kaarsen aan.  

Zing een nieuw lied voor God de Here,  
Want Hij bracht wonderen tot stand.  
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
Met opgeheven rechterhand.  
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
Bevrijdend heil en bindend recht 
Voor alle volkeren op aarde.  
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.  
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Kyrie en gloria – C: lied 270 
 
Groet 
V: De Heer zij met u 
A: OOK MET U ZIJ  DE HEER  
 
Gebed 
 
Kinderen in het midden 
Lied 744 ‘Sint Maarten, heilig man’  
C: Sint Maarten, strijdbaar man 

En wijs in ’t ware weten,  
Zo hoog te paard gezeten,  
Heeft  liefde uitgemeten 
Als edelman. 

 
Sint Maarten, strijdbaar man, 
in alle eenvoud levend, 
zichzelf in goedheid gevend, 
naar recht en waarheid 
strevend als dienstbaar man. 

 
Sint Maarten, strijdbaar man, 
gehoorzaam en bewogen, 
vervuld van mededogen, 
zichzelve niet verhogend 
als eerbaar man. 

 
 Sint Maarten, strijdbaar man, 

genezer en bezweerder 
en liefdevol beheerder 
van wat het woord hem leerde: 
gelovig man.  

 
C: Sint Maarten, strijdbaar man, – 

in waken en in dromen 
had hij een stem vernomen 
dat ’t rijk van God zou komen: 
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goedheiligman! 
 
Eerste lezing – Jesaja 48:17-21 
 
C: Psalm 85:3, 4 

Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 
het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 
het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
de Here die ons zegent met zijn goed. 
 
Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 
 

Tweede lezing: Mattheus 25,14-30 De gemeente gaat staan. 
 Aankondiging  

Psalmwoord uit psalm 70,6: God, kom haastig. U bent mijn helper, 
mijn bevrijder, Heer, wacht niet langer.  

         Halleluja  
 Evangelielezing 
 Lof De gemeente kan plaatsnemen. 
 
Lied: 974 ‘Maak ons uw liefde, God’.  
C: Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven: 

Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.  
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.  
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.  
 

Vrouwen: Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.  
Op liefde hebt gij ons gebouwd, bedeeld met gaven.  

Mannen: En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.  
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.  
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ALLEN: ELKAAR BIDDEN WIJ TOE: VOLHARD IN HET GELOVEN,  
VERLIES UW VREUGDE NIET EN KOM UW PIJN TE BOVEN.  
LAAT LICHTEN UW GEZICHT OVER DE DUISTERNIS 
WAARIN DE ANDER IN GEMIS GEVANGEN IS.  

 
C: God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.  

Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.  
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.  
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint. 

Overdenking 

 
Lied 720 ‘Alleen te leven om te zwoegen’  
C: Alleen te leven om te zwoegen, 

te zuchten voor de dag begint, 
gedreven door een heilig moeten, 
het is als najagen van wind. 
 

L: Alleen te leven om te weten, 
terwijl je nooit het antwoord vindt. 

R: Gods daden zijn niet na te meten: 
ook dit is najagen van wind. 
 

L: Alleen te leven om te dragen 
en nooit weer worden als een kind, 

R: altijd jezelf maar overvragen, 
ook dit is najagen van wind. 
 

C: Geniet het leven als een gave. 
Geen mens weet wat hij morgen vindt, 
dus werp je brood uit op het water 
en let niet altijd op de wind. 

 
Afkondigingen, dankwoord aan Berti Pauw 
 
Gebeden met dankgebed voor de gaven, voorbeden en responsie:  
A: ‘Maak ons lichtdragers, o God – iedere dag, iedere nacht.’  
Stil gebed 
V:  Onze Vader,  
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A:  Die in de hemelen zijt … 
 
Lied: 984 ‘Gezegend die de wereld schept’  
C: Gezegend die de wereld schept, 

de dag uit nacht tot leven wekt, 
het licht der zon roept en de maan, 
de sterren om op wacht te staan. 
 

Mannen: Gezegend die de aarde maakt, 
de grenzen van de zee bewaakt, 
ontluiken doet het jonge groen, 
de kleurenpracht van elk seizoen. 
 

C: Gezegend die een woonplaats maakt 
voor wat beweegt en ademhaalt: 
de dieren in het vrije veld, 
de vogels in hun zingend spel. 
 

Vrouwen: Gezegend die de mensen roept 
tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 
om voor elkander te bestaan 
in eerbied voor zijn grote naam. 
 

A: GEZEGEND ZIJT GIJ OM UW WOORD 
DAT ONS TOT VREDE HEEFT BEKOORD, 
TOT LEVEN DAT VAN LIJDEN WEET 
EN LIEFDE DIE GEEN EINDE HEEFT. 
 

C: Gezegend zijt Gij om de Geest 
die van de aanvang is geweest: 
de adem die ons gaande houdt 
en in het eind in U behoudt. 
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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. 

Oogstdienst 2020 – producten voor de Voedselbank 
Al een aantal jaren zamelen we in onze gemeente tijdens de oogstdienst citrusfruit in 
voor de Voedselbank. Om een aantal redenen, die samenhangen met de coronacrisis, 
is dat dit jaar minder praktisch. Daarom willen we graag houdbare producten 
inzamelen.  
De Voedselbank heeft ons laten weten dat ze graag veel van dezelfde producten 
zouden ontvangen omdat ze het liefst aan alle klanten hetzelfde geven. En omdat er 
meer inzamelingen worden gehouden hebben ze aan onze Lutherse Gemeente 
specifiek gevraagd om de volgende producten in te zamelen: 

• Rijst 

• Houdbare melk / chocolademelk 

• Vis in blik: tonijn, zalm, haring in tomatensaus etc. (dit is ook een product  
voor  mensen die alleen maar Halal mogen eten ) 

We willen graag twee zondagen producten inzamelen: op 8 november (oogstdienst) 
en de zondag daarna: 15 november. Op 8 november zal ook worden gecollecteerd 
voor de Voedselbank. Daarnaast is het mogelijk om bij de vesper van 10 november 
producten mee te nemen. 
Misschien wilt u deze producten 
noteren op uw 
boodschappenlijstje. Van de 
Voedselbank kregen we een 
aantal kratten, die u ziet op de 
foto. Helpt u mee, die kratten te 
vullen?  
Bij voorbaat, namens de 
Voedselbank, hartelijk dank!  

 


