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Evangelisch Lutherse Kerk Zwolle
voorganger: ds. Martin Jans, studentenpredikant Zwolle
Misericordias Domini
Welkom
Voorbereiding
o.: Wij zijn hier samengekomen in de Naam van de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest
g.: AMEN
o.: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
o.: o God, keer U om naar ons toe
g.: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL. o.: Laat ons, o
Heer, uw liefde zien
g.: EN GEEF ONS UW HEIL.
o.: O Heer! Hoor ons gebed
g.: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN.
o.: Heilig mijn hart, o Heer,
zodat ik kind-aan-huis kan zijn
in uw geheimen en in uw heiligdom.
g.: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER. o.: Amen.
Introituspsalm: Psalm 33:1,2
1 Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
‘t feestlied ingezet!
Meld de blijde mare ij de klank der snaren, steek de loftrompet.

2 Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde, alles spreekt van Hem.
Heem’len hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.
Kyrie en Gloria
Groet
Vg.: De Heer zij met u
g. : OOK MET U ZIJ DE HEER
Zondagsgebed
Vg.: ... door Jezus Christus, onze Heer
g. : AMEN
Schriftlezing
Het Eerste Testament: Micha 4:1-5
Zingen: Psalm 27:4
4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart!
Evangelielezing
Aankondiging (allen gaan staan)
Lezing: Johannes 21:15-25

Zondagslied: Lied 622

Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 647
Mededelingen
Gebeden
Dankgebed voor de gaven
Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Slotlied: Lied 659:1,4,5,6
Uitzending en zegen
g.: Amen

