
Zondag 20 februari 2022 – 10.00 uur - 7e zondag na Epifanie - zondag Sexagesima [LX] 
Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zwolle (PKN);  
vg: ds. Jan Woltinge  Zwolle  organist: Bart Lip 
 

 
ontsteken van een kaars 
 
welkom en afkondigingen (bijv. door ouderling): ... ...  ... ... 

De introïtuspsalm van deze zondag Sexagesima - de 60e dag op onze weg naar PASEN - is  
Psalm 18 vers 1 en 5  en na de Voorbereidingstekst vers 8.  
  
 

introïtus zingen: Psalm 18:1,5   Ik heb U lief van ganser harte …  
 
Voorbereiding (door ouderling en gemeente): tekst zie map Orde I  
[en: een van de kinderen steekt de kaarsen aan]     
 
vervolg introïtuspsalm:  Lb/Psalm 18:8   Gij immers zult het arme volk verhogen 
 
 

       KYRIE EN GLORIA  

 
KYRIE - gesproken gebed én: 

 
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.  

 
 
 
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: Psalm 146          door lector 
zingen: Lb 146c:1,3,6   Alles wat adem heeft love de Here 
 
 
EVANGELIElezing 
     - inleidende woorden bij Johannes 
     - Aankondiging: Hoort het Evangelie van onze God  
 (gemeente gaat staan) 

- Psalmwoord: Psalmwoord voor deze dag uit Psalm 37: 3-7, 9b, 11 
- Allen: Halleluja 
 
lezen: Johannes 11:28-44   
- eindigen met: “In de woorden uit de Schrift horen wij het Woord van de Levende God." 
- allen: Lof zij U, o Here. 

 
zingen: Lb 91a geheel   Wie in de schaduw Gods mag wonen 

 
uitleg en verkondiging  
 
orgelspel 
 
zingen: Lb 630  [geheel]   Sta op - een morgen ongedacht 
 

Gebeden   

 
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  
 
 


