
Zondag 16 oktober 2022 - 10.00 uur - 19e zondag na Pinksteren, 5e van de herfst. 
Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zwolle (PKN);  
vg: ds. Jan Woltinge  Zwolle  organist: Luuk Schuurman 

 
ontsteken van een kaars 
 
welkom  door ouderling): ... ...  ... ... 

 
introïtus zingen: Lb/Psalm 66:1,2,3  Breek aarde, uit in jubelzangen 
 
Voorbereiding (door ouderling en gemeente): tekst zie map Orde I  
[en: een van de kinderen steekt de kaarsen aan]     
 
vervolg introïtuspsalm:  Lb/Psalm 66:7  De naam des Heren zij geprezen 
 

       KYRIE EN GLORIA  

 
KYRIE - gesproken gebed én zingen 

 
Vg.: Laten we dan zó de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de   
       wereld, en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.  
 
Na de woorden “… en wij bidden” zingen: Lb 301a    Kyrie eleison  
  
Gloria   

 
Dienst van de SCHRIFTEN  

 

 
 
Zondagsgebed  

… … door Jezus Christus, onze Heer. 

g:   AMEN. 
 
kinderen naar voren vragen - gesprek met de kinderen 
Daarna nemen de kinderen een kaars mee en gaan naar de nevendienst.  
 
lezing EERSTE TESTAMENT: 2 Koningen 2:19-25  [NBV + jw]   door lector 
 

- inleidende woorden jw 
- lezen: 
19 De inwoners van Jericho zeiden tegen Elisa: ‘Zie! De ligging van de stad is goed, zoals u ziet, 

maar het water is slecht en het land veroorzaakt misgeboorten.’ 20 Elisa zei: ‘Breng me een 

nieuwe schaal, met wat zout erop.’ Ze brachten hem een schaal. 21 En Elisa ging uit naar de bron 

waar water uit komt en strooide het zout daar in terwijl hij zei: ‘Dit zegt de HEER: Hierbij maak ik 

dit water gezond. Het zal geen sterfgevallen of misgeboorten meer veroorzaken.’ 22 En tot op de 

dag van vandaag is het water daar zuiver, zoals Elisa heeft gezegd. 

23 En daarvandaan ging Elisa omhoog naar Betel. Toen hij naar de stad omhoog liep, kwamen 

kleine mannetjes uit de stad op hem af; ze lachten hem uit en schreeuwden: ‘Zet ’m op! Kaalkop! 



Zoek het hogerop! Kaalkop!’ 24 Elisa keek om, en toen hij hen zag, vervloekte hij ze in de naam 

van de HEER. En er kwamen twee berinnen uit het bos, die tweeënveertig van die mannetjes 

verscheurden. 

25 Vanuit Betel trok Elisa naar de Karmel, en van daar keerde hij terug naar Samaria. 

 
- inleidend op het lied 
- zingen: Lb 709 [geheel]   Nooit lichter ving de lente aan 

 
EVANGELIElezing: Mattheüs 5:1, 13-16, 48 [NBV] 
 

- inleidende woorden bij Mattheüs 
- aankondiging: Hoort het Evangelie van onze God  
 (gemeente gaat staan) 
 
- Psalmwoord: Psalmwoord voor deze dag: Psalm 92:2, 6, 10b, 16a 

2 Goed is het U te loven; 
Uw naam te bezingen. 
6 Hoe groot zijn uw daden, Heer. 
Hoe peilloos diep uw gedachten. 
10b Maar uw vijanden, Heer 
uw vijanden vergaan 
16a De vromen getuigen dat de Heer récht doet. 

- allen: Halleluja 
 
- lezen:  
1 Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om 

zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 

13 Jullie zijn het zout van de aarde. Als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout 

worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 

14 Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 

Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet 

hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht 

schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie 

Vader in de hemel. 

48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. 

 
- eindigen met: “In de woorden uit de Schrift horen wij het Woord van de Levende God." 
- allen: Lof zij U, o Here. 

 
uitleg en verkondiging  
 
orgelspel 
 
zingen: Lb 838 [geheel]    O grote God die liefde zijt 
 

 

 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecte   
 
De kinderen komen weer terug; nemen teksten mee voor de voorbeden… 
- dankgebed voor de gaven: … … 

 
- voorbeden - stil gebed - ONZE VADER  
 
Slotlied: Lb 1014 [geheel]   Geef vrede door 
 
Tijdens dit lied komen de kleinste kinderen met de oppas achter in de kerk. 
 
Uitzending en zegen 
allen:  Amen (3x) 
orgelspel  


