1e na Trinitatis 19 juni 2022, Lutherse Kerk Zwolle
Orde van dienst I. Voorganger is Ds. Maarten Diepenbroek, Tia Deij bespeelt het orgel.
Tijdens het orgelspel worden we stil en bereiden ons voor op de dienst.
Welkom en Afkondigingen
Voorbereiding
o.: Wij zijn 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.: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben en waar we spijt van hebben
g.: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN.
o.: Amen.
Introïtuspsalm: LB 13 ‘Hoelang, Heer, gaat Gij mij voorbij?’ (kaarsen door kind aangestoken)
Kyrië
Vg.: Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld........en zijn Naam prijzen, want zijn
barmhartigheid heeft geen einde.

Gloria

Groet

Zondagsgebed
Heer, God, die de sterkte zijt van allen die op U hopen,
wij bidden U: hoor ons gebed,
kom ons tegemoet in ons onvermogen;
help ons uw geboden te onderhouden,
en te leven vanuit uw barmhartigheid.
Maak ons tot uw kinderen, door Jezus Christus onze Heer,
g. : AMEN

Gesprek met de kinderen
Schriftlezing
Het Eerste Testament: Jesaja 5, 8-16
Antwoordpsalm: LB 13b ‘Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen’
Schriftlezing
Epistel 1 Johannes 4, 16b-21
Zondagslied: LB 671 ‘Nu bidden wij de heilige Geest’
Evangelielezing
Aankondiging (allen gaan staan)
Psalmwoord: Laten alle koningen ….. (Psalm 138, 4)

Lezing: Lucas 16,19-31 (eindigt met ‘In de woorden …)

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied: LB 321 ‘Niet als een storm als een vloed’
Afkondigingen
Gebeden. Dankgebed voor de gaven, Voorbeden, telkens besloten met: LB 333 ‘Kom, Geest van God’, Stil gebed,
Onze Vader: gezongen LB 369b
Slotlied: LB 146a: 1, 4, 6 en 7 ‘Laat ons nu vrolijk zingen’ Tijdens dit lied komen de kleinste kinderen met de oppas
achter in de kerk.
Uitzending en zegen

Orgelspel

