
Zondag 20 maart, Oculi Mei 
Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij, wees mij genadig, ik ben 
alleen en ellendig.’ (Psalm 25, 15, 16) 
Derde zondag in de veertigdagentijd. Lutherse Kerk te Zwolle 
 
Inleidend woord, toelichting muziek en doornemen lied 
 
Orgelspel, Dietrich Buxtehude, Prelude in g (BuxWV 148). 
Welkom 
Openingswoorden 
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 
 
Introïtus Psalm 25:7, 8, 9 ‘Gods verborgen omgang vinden’  
Kaars wordt ontstoken door een kind 
 
Kyrie: Lied 299j:1 en 2  ‘Om de mensen en de dieren’  
Groet 
 
 
 
 
 
Gebed 
 
Kinderen in het midden 
 
Eerste lezing: Jesaja 53,1-11a 
Lied 27:1, 4 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here’  
 
Evangelielezing,  De gemeente gaat staan. 
 Aankondiging van de lezing 

Psalmwoord, psalm 27, 7: “Hoor mij, Heer, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u 
na: ‘Zoek mijn nabijheid!‘ Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken.” 
Evangelielezing Johannes 12,37-50 

 
De gemeente neemt plaats 
 
Lied 848 ‘Al wat een mens te kennen zoekt’  
 
Verkondiging 
 
Orgelspel  
 
Lied: 852 ‚U komt mij, lieve God‘  
 
Afkondigingen door de ambtsdrager 



Collecte 
Collecteschalen gaan rond. Kinderen van de kindernevendienst komen weer binnen. 
 
Gebeden. Dankgebed, voorbeden,  
Reponsie:368d ‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding’, stilgebed, gevolgd door ‘Onze Vader’ van Toon Hagen. 
 

 
 
 
Slotlied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’. Tijdens het lied komen de kinderen uit de oppas weer binnen. 
 
Zending en zegen 

Gezongen Amen door allen 
 

 
 
Orgelspel J.S. Bach, Vivace uit Sonate 3, BWV 527 
 
Buiten en in het gemeentecentrum: Ontmoeting met koffie en thee en limonade!  


