
Orde voor de dienst op zondag 9 mei 2021 

Evangelisch Lutherse gemeente Zwolle 

ROGATE, ‘Bidt !’ 

 

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 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 

 

Introïtus: Psalm 66 

G.1   BREEK, AARDE, UIT IN JUBELZANGEN 

GODS GLORIERIJKE NAAM TER EER. 

LAAT VAN ALOM HEM LOF ONTVANGEN. 

GEDUCHT ZIJN UWE DADEN, HEER. 
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UW TEGENSTANDERS, DIEP GEBOGEN, 

AANVAARDEN VEINZEND UW BELEID. 

HEEL DE AARDE MOET UW NAAM VERHOGEN, 

PSALMZINGEN UWE MAJESTEIT. 

c.5 Ik kom met gaven in mijn handen. 

Zie, tot uw tempel treedt uw knecht 

en brengt U, Heer, de offeranden 

U in benauwdheid toegezegd. 

Brandoffers wil ik U bereiden 

En zoete geuren op doen gaan. 

Ik wil U heel mijn leven wijden: 

aanvaard het, neem mijn offer aan. 

c.6  Gij die God vreest, ik zal u spreken 

van al wat aan mij is geschied. 

Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken 

of in mijn hart was reeds een lied. 

Zou God mij hebben willen horen, 

wanneer ik onrecht had beraamd? 

Maar Hij nam mijn gebed ter ore, 

Hij heeft mijn bidden niet beschaamd. 

G.7 DE NAAM DES HEREN ZIJ GEPREZEN! 

HIJ, DIE GETROUW IS EN NABIJ, 

HEEFT MIJN GEBED NIET AFGEWEZEN. 

DE HEER IS GOED GEWEEST VOOR MIJ. 

Kyrië en Gloria 

V Smeekgebed voor de nood van de wereld. 

C Gezongen kyrië en gloria. 
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Groet 

V De HEER zij met u! 

G OOK MET U ZIJ DE HEER! 

V Gebed voor zondag Rogate 

Toelichting op de schriftlezingen 

Lezing uit de brieven, Jakobus 1: 22-27 

 

Lied 272 

Aankondiging lezing uit het evangelie 

Psalmwoord: Kom en hoor wat ik wil  vertellen, ieder die ontzag heeft 

voor God, hoor wat Hij voor mij heeft gedaan. 

c.:  Halleluja.. 

V Johannes 16: 23-33 

c.:  U komt de lof toe…. 

Zondagslied, LvdK 95 

c.1  Nu bidden wij met ootmoed en ontzag 

de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht 

in hemel en op aarde aanzijn gaf,  

dat, naar zijn heilig wezen, 

Hij ons de kracht des Heilgen Geestes geve 

en de Messias bij ons intrek neme. 

Zijn liefde is de grondslag van ons leven, 

de oorsprong van ons hart. 
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c.2  Dan zullen wij met alle heilgen saam 

in ’t morgenlicht op hoge tinnen staan 

en hoogte en diepte, lengte en breedte van 

Gods heil doormeten mogen. 

Dan kennen wij de liefde uit den hoge, 

al gaat zij verre het verstand te boven. 

Wij zullen tot de volle wasdom komen 

in Gods verheven naam. 

c.3  Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, 

die verder gaat dan al ons bidden reikt 

en meer is dan ons diepste denken peilt, 

zij heerlijkheid en glorie 

in de gemeente die Hij heeft verkoren, 

in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, 

door Jezus Christus, nu gelijk tevoren 

en tot in eeuwigheid. 

 

Overdenking 

Lied 433 

 

Mededelingen 

 

Gebeden 

Dankgebed: Psalm 66 uit H. Oosterhuis ‘150 Psalmen vrij’ 

 

Voorbeden 

V Zo bidden wij samen 
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C Heer, ontferm U 

Stil gebed 

C Onze Vader… 

 

Slotlied 659  cantorij 

Uitzending en zegen 

c. AMEN, AMEN, AMEN 

****************************************************** 

 

Na de viering kunnen we buiten koffie drinken. 


