
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een viering in het hoopvolle Licht van de Eeuwige waarin de gedachtenis 
plaatsvindt van hen die het afgelopen jaar zijn gestorven. 

 
Zondag 22 november 2020 

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle 
  



2 
 

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. Vanwege de zo kleine 
garderobe is het fijn als u uw jas meeneemt naar uw plaats in de kerk. 
 
Zingen 
Tijdens de viering is het mogelijk dat vier zangers liederen zingen. Bij gesproken 
teksten, staan aanwijzingen in de liturgie.  
 
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, 30 personen herbergen. Opgave blijft 
noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via aanmelden@elkz.nl, via 06-51613514. Harry 
en Marga Konings regelen de aanmelding.  
 
Avondmaalsviering – andere wijze van doen 
We vieren het in een andere vorm dan we gewend zijn. Er is een looproute uitgelegd 
door de kerk en via het gemeentecentrum en de hal weer terug. Houd bij dit alles de 
afstand tot elkaar in het oog. 

✓ Iedereen is welkom om brood en wijn te ontvangen. 
✓ U komt via het middenpad naar voren, op aangeven van de 

koster/coördinator. De mensen die boven zitten worden als eerste 
genodigd. En verder gaat de nodiging van achter naar voren. 

✓ Als u bij de voorste bank staat wordt u eerst van links brood aangereikt in 
een schaaltje (ook glutenvrij – geef het even aan). 

✓ Daarna wordt u van rechts wijn aangereikt (ook druivensap – geef het even 
aan) in een bekertje.  

✓ U kunt brood en wijn ontvangen en eten en drinken.  
✓ In een klaarstaande mand kunt u schaaltje en bekertje achterlaten.  
✓ U loopt de treden op naar het gemeentecentrum. Via het gemeentecentrum 

en de hal komt u van achteren de kerkzaal weer binnen.  
De personen/persoon die bij u in dezelfde bank plaats hebben, maar tegen de muur, 

kunt u in het gemeentecentrum voorlaten, zodat zij als eerste weer kunnen 

inschuiven in de bank. 

mailto:aanmelden@elkz.nl
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Betekenis van de letters 

O:  Ouderling van dienst 
V:  Voorganger 
Lector: Lector 
C: Cantorijleden 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 
 
Voorbereiding 
O: Wij zijn hier bijeen in de Naam van de Vader  

en de Zoon en de heilige Geest. 
A: AMEN 
O:  Onze hulp: in de Naam van God. 
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  
O: O God, keer U om naar ons toe 
A:  EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL.  
O: Laat ons, o God, uw liefde zien 
A:  EN GEEF ONS UW HEIL. 
O: O Heer! Hoor ons gebed 
A:  EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN.  
O: Heilig mijn hart, o God, zodat ik kind-aan-huis kan zijn  

in uw geheimen en in uw heiligdom. 
A:  IN NAAM VAN CHRISTUS, 
O:  Amen 
 
Lied: Psalm 98,1, door cantorij. 
Tijdens het zingen steekt 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 – door cantorij 
 
Groet 
V: De Heer zij met u, 
A: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 
Gebed 
 
Kinderen in het midden 
 
Eerste lezing – Psalm 46 
A: DE HEER VAN DE HEMELSE MACHTEN IS MET ONS, 

ONZE BURCHT IS DE GOD VAN JAKOB. 
 

L: 2 God is voor ons een veilige schuilplaats, 
een betrouwbare hulp in de nood. 

R: 3 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde 
en storten de bergen in het diepst van de zee. 

L: 4 Laat de watervloed maar kolken en koken, 
de hoge golven de bergen doen beven. sela 

R: 5 Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God, 
de heilige woning van de Allerhoogste. 

L: 6 Met God in haar midden stort zij niet in, 
vroeg in de morgen komt God haar te hulp. 

R: 7 Volken roeren zich, rijken storten ineen, 
zijn donderstem klinkt – de aarde siddert. 

L: 8 De HEER van de hemelse machten is met ons, 
onze burcht is de God van Jakob. sela 

R: 9 Kom en zie wat de HEER heeft gedaan, 
verbijsterend is wat hij op aarde verricht: 

L: 10 wereldwijd bant hij oorlogen uit, 
bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij, 
wagens verbrandt hij in het vuur. 

R: 11 ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben, 
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’ 

L: 12 De HEER van de hemelse machten is met ons, 
onze burcht is de God van Jakob. 
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V:  Eer aan de Vader en de Zoon 
 en de heilige Geest. 
A: ZOALS HET WAS IN HET BEGIN EN NU EN ALTIJD 
 EN IN DE EEUWEN DER EEUWEN. AMEN. 

 
A: DE HEER VAN DE HEMELSE MACHTEN IS MET ONS, 

ONZE BURCHT IS DE GOD VAN JAKOB. 
 
Tweede lezing: De gemeente gaat staan. 
 Aankondiging  

Psalmwoord uit psalm 50:1, 2 ‘De god der goden, de HEER, gaat 
spreken en roept de aarde bijeen van waar de zon opkomt tot 
waar zij ondergaat. Uit Sions, de stad van volmaakte pracht, 
verschijnt god in stralend licht.’   

         Halleluja  
 Evangelielezing: Mattheus 7, 24-8,1 
 Lof De gemeente kan plaatsnemen. 
 
Lied 898:1, 2, door cantorij ‘Een vaste burcht is onze God’ 

Een vaste burcht is onze God. 
  Een wal die ’t kwaad zal keren: 

Zijn sterke arm houdt buiten schot wie zich niet kan verweren.  
De vorst van het kwaad,  de aartsvijand staat geharnast in ’t veld; 
In list en in geweld kan geen hem evenaren.  
 
Al onze macht is ijdelheid: wij gaan terstond verloren,  
Wanneer de held  niet voor ons strijdt, die God heeft uitverkoren.  
Zo Gij ’t nog niet wist: Jezus Christus is ‘t,  
de Heer van ’t heelal,  die overwinnen zal,  

  - God zelf staat ons terzijde.  
 
Overdenking 
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Lied door cantorij ‘Wees voor mij.’ Tekst Willem Barnard, mel. Willem Vogel 
Wees voor mij een beschuttende rots,  
Vaste bodem onder mijn voeten,  
Sterke wal waar de vijand zal moeten 
Zwichten, o wees voor mij 
Een beschuttende rots!  
 
Ga vooraan, ga met mij barrevoets,  
Veertig jaar in hete woestijnen,  
Waar ik hongeren moet en verkwijnen 
Dorstend, o wees voor mij 
Een verkwikkende rots 
 
Wees de rots die behoudt en die laaft,  
Onaantastbaar, mild en meegaande,  
Wees de gids die een doortocht mij baande,  
Toekomst, o wees voor mij 
Levengevend, mijn rots! 
 
Wees de rots van ’t Aloude Verbond,  
Vaste grond, bewegelijk leven –  
Die mij rust en vertroosting kan geven,  
Christus, o wees voor mij  
Geest en lafenis: God. 

 
Gedenken 
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Gedachtenis van de gestorvenen 
De namen worden genoemd van diegenen die uit de kring van de gemeente 
zijn overleden. Bij iedere naam wordt een kaars ontstoken aan de Paaskaars, 
het Licht van de Eeuwige dat blijft. 

Mw. Miny De Jonge 
geboren op 30 september 1926, gestorven op 23 december 2019.  
J.E. (Bert) Siliakus 
geboren op 4 april 1929, gestorven op 6 januari 2020. 
Toon Koopman 
geboren op 17 april 1924, gestorven op 29 februari 2020 
Dorien Sikkema-Postma,  
geboren op 9 oktober 1934, gestorven op 5 april 2020 
Willem Frits Harry van Voorthuizen,  
geboren op 24 mei 1944, gestorven op 18 april 2020 
Henk Glimmerveen 
geboren op 15 december 1923, gestorven op 1 mei 2020 
Dina Marie Visser-Riesebos 
geboren op 5 februari 1940, gestorven op 21 september 2020 
Mw. Ethel Edith Hedwig Mol-Böhlke,  
geboren op 9 april 1938, gestorven op 14 oktober 2020 

 
Lied 733 ‘Vrienden’, door cantorij 

Vrienden die zijn overleden, al wie ons zijn voorgegaan, 
vouw ze samen in de vrede van uw ene naam. 
 
Laat ze niet tot niets bevriezen in de ijskou van voorbij, 
laat hun namen nieuw geschieden aan uw overzij. 
 
Allen die zo, zonder adem biddende, zijn voorgegaan, 
bind ze samen in het amen van uw vaste naam. 

 
Een ieder die wil kan naar voren komen en een kaars ontsteken aan de 
Paaskaars, voor dierbaren die elders of misschien al langer geleden zijn 
overleden. 
 
Een laatste kaars wordt ontstoken. Allen gaan staan 
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Lied: ‘Onze namen’, door cantorij, Melodie lied 730, tekst Hans Mudde 
Onze namen staan geschreven in de holte van uw hand, 
Als een teken dat ons leven in U Heer is ingeplant. 
Steeds als Gij uw handen opent zien uw ogen ons weer aan 
En gedenkt Gij uw belofte: een volkomen nieuw bestaan. 
 
Laat ons in de stilte groeien totdat op de jongste dag, 
Onze namen openbloeien op uw goddelijk gezag. 
Dan gebeurt waarvan wij dromen, dat wij in uw louter licht, 
Tot U nader mogen komen – aangezicht tot aangezicht. 

Allen gaan zitten 
 
Afkondigingen  
 
Gebeden met dankgebed voor de gaven, voorbeden met responsie ‘Doe ons 
meegaan in uw vrede – wees onze beschuttende rots’. Stil gebed.  
 
Credo  760 ‘Gij zijt de zin van wat wij zijn’  
 
Praefatio (inleiding)  
V: De Heer zal bij u zijn 
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 
V: Verheft uw harten 
A: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 
V:  Brengen wij dank aan onze God,  

En genoemd vaste burcht en beschuttende rots.  
A:  HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
 
Lofzegging 
 
Sanctus en Benedictus, lief 404f (heilig en gezegend)   
 
Avondmaalsgebed 

V: Onze Vader, 
A: DIE IN DE HEMELEN ZIJT … 
 
Instellingswoorden. De gemeente gaat staan 
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Agnus dei (Lam Gods) 
 
Vredegroet – Pax Domini 
Hier worden wij in vrede genodigd – dat wij onszelf dan toekeren naar elkaar 
en elkaar over afstand heen de nabijheid van de vrede van Christus toewensen 
– met een gebaar van vrede.  
 
Nodiging 
 
Communio – delen van brood en wijn 
Zie voor de looproute pagina 2 van de liturgie. 
 
Dankgebed 
 
Slotlied  426 ‘Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn.’  
 
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. 

 

 

 

 

 

Zie ook: www.elkz.nl 


