Zondag 14 november 2021
Lutherse gemeente Zwolle

Ds. Iemke Epema, voorganger
Toon Hagen cantor en organist
Met medewerking van de cantorij (voor het eerst weer na coronatijd).

Welkom door de ambtsdrager
Openingswoorden, door de ambtsdrager
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
Psalm 142: 1, 4, 6 en 7 ‘Tot God de Heer hief ik mijn stem’
Kyrie

Gloria

Groet
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Gebed van de zondag
De kinderen in het midden
Eerste lezing: Exodus 3, 1 t/m 6
Zingen, met cantorij Ik ben- brandende braambos.
I.
Wie roept mij, spreekt mij aan, wie zegt mij hoe te gaan?
II.
IK BEN verborgen, onuitsprekelijk, maar steeds nabij BEN IK.
I.
II.

Is dat uw Naam, die deuren opent, ons bevrijden zal?
IK BEN moedgevend, bron van hoop en jouw geleide BEN IK.

I.

Laat mij niet sprakeloos, geef mij het woord dat gidsen wil
en wegen vindt.
IK BEN de Stem, ik fluister jou mijn woorden in,
ik vul jou met het hoogste woord.
Heftig en heilig raakt Gij mijn ogen aan, God als geen ander, brandend
om voor te gaan. Wees niet te vurig voor onze aarzeling, maar schrijf
uw Naam in onze verwondering.

II.
III.
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II.

IK ZAL ER ZIJN, volg jij mijn stem, ga in mijn spoor,
de weg naar een Land veelbelovend. IK ZAL ER ZIJN.

II.

IK ZAL ER ZIJN: erbarmend, genadig, groot in geduld, in vriendschap
en trouw, zo ZAL IK ER ZIJN.
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Mini-cantate "IK BEN heeft mij gezonden. Tekst Sytze de Vries, muziek Toon
Hagen
Evangelielezing: Lucas 20, 27 t/m 40. De gemeente gaat staan.
Aankondiging
Psalmwoord
Halleluja

Lof

Evangelielezing
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De gemeente kan plaatsnemen.

Overdenking
Zingen Lied 760 ‘Gij zijt de zin van wat wij zijn’ Allen 1, 3 en 5 en 6.
Cantorij 2 en 4.
Afkondigingen door de ambtsdrager. De collecteschalen staan bij de uitgang.
Gebeden. Dankgebed voor de gaven. Voorbeden, ingeleid met en
onderbroken door Lied 1008 ‘Rechter in het licht geheven’.
Eerste en derde couplet door allen. Tweede door cantorij.
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Stil gebed en Onze Vader, gezongen lied 369e
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Slotlied 908 ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’: 1 allen, 4 cantorij, 6 en 7 allen.
De gemeente gaat staan.
Zending en zegen

Orgelspel
Na de viering bent u welkom om buiten koffie en thee te drinken en elkaar te
ontmoeten!
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