
  
 
 
 
 
 
Von allem Übel uns erlös, 
Es sind die Zeit und Tage bös, 
Erlös uns vom ewigen Tod 
Und tröst uns in der letzten Not. 
Bescher uns auch ein seligs End, 
Nimm unser Seel in deine Händ. 
 
Amen, das ist: Es werde wahr. 
Stärk unsern Glauben immerdar, 
Auf das wir ja nicht zweifeln dran, 
Das wir hiemit gebeten han. 
Auf dein Wort in dem Namen dein, 
So sprechen wir das Amen fein. 
 
Lied van Maarten Luther 
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‘De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven 
veilig, voor wie zou ik bang zijn? Psalm 27,1 en 2  
 
Orgelspel Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847): Vater unser im 

Himmelreich - Choral mit Variationen uit Sonate 6, opus 65 
 
Lied: 215 ‘Ontwaak, o mens’. Cantorij 1, 3 en 5. Allen 2, 4 en 6, 7 
 
Welkom 
 
Voorbereiding 
O: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader en de Zoon en de  
 Heilige Geest 
Allen: AMEN 
O: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  
O: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben 

en waar we spijt van hebben. 
Allen:  EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN. 
O: Amen 
 
Introïtus: Psalm 84:1, 3, 6. De kinderen gaan met het ontsteken van het licht 

meteen naar hun eigen ruimte. 
 
Kyrie: lied 300b – gezongen door cantorij 
Gloria: lied 302 ‘God in den hoog alleen zij d’eer’  
 
Groet 

 
 
Gebed: lied 671 ‘Nu bidden wij de heilige Geest’. 1 en 3 door cantorij, 2 en 4 

door allen.  
 
Eerste lezing: Psalm 119b, gezongen met cantorij 
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Tweede lezing: Matteus 6,6-14. De gemeente gaat staan. 
 Aankondiging 
 Psalmwoord 

  
Evangelielezing  

  
Allen gaan zitten 

 
Onze Vader, Igor Stravinsky (1882-1971), gezongen door cantorij 
 
Verkondiging 
 
Lutherlied  ‘Vater unser im Himmelreich’, ‘O onze Vader, trouwe Heer’, 

couplet 5, 6, 7 orgelvers, 8 en 9 (couplet 1 geplaats t.b.v. de melodie) 
1   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4 
 

5 Heer, aller ogen zijn gericht 
Op U, die leven geeft en licht.  
Geef ons vandaag ons daag’lijks brood,  
Spaar ons voor ziekte -en hongersnood.  
Geef ieder zo zijn deel, o Heer,  
Dat hij het neemt te uwer eer. 

 
6 Vergeef o Vader onze schuld,  

Zodat weer blijdschap ons vervult; 
Gelijk wij van hun schuld ontslaan 
Al wie ons hebben kwaad gedaan.  
Maak zo uw vrede openbaar.  
U dienend dienen wij elkaar.  

 
7 Orgelvers 

Leid ons niet verzoeking, Heer.  
Wees ons een sterke tegenweer 
Ter linker- en ter rechterhand. 
Wij houden in uw hoede stand,  
Al woedt de boze onverpoosd,  
Omdat uw Geest ons hart vertroost.  

 
8 Verlos ons van des bozen macht,  

Rondom ons heen heerst diepe nacht.  
Verlos ons van de eeuw’ge dood 
En sta ons bij in stervensnood.  
Neem onze zielen in uw hand 
En breng ze in het vaderland.  

 
9 Amen dat is: zo zal het zijn.  

Al is ’t geloof maar zwak en klein,  
Gods goede trouw is groot en sterk 
En Christus pleit voor heel zijn kerk.  
Waar in zijn naam gebeden is,  
Is Amen zeker en gewist.  

 
Licht en zegen voor onze nieuwe kerkmusicus Luuk Schuurman 
Lied: Psalm 150 
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Afkondigingen 
Iedereen is welkom rondom de tafel. Bij het Avondmaal worden brood en wijn gedeeld in een 
kring rondom de tafel. Op aangeven van de coördinator kan een ieder in de kring plaatsnemen. 
In de eerste kring zijn kinderen en hun ouders genodigd. Indien u een glutenvrij dieet hebt, 
kunt u rechts naast de predikant gaan staan. Wijn wordt in de grote kelk geschonken en 
druivensap in de kleine.  
Uw hostie, die u aangereikt krijgt door de predikant, kunt u dopen in de kelk met wijn of 
druivensap, gedragen door een diaken. U kunt aangeven welke kelk bij u hoort. Er wordt niet 
uit de beker gedronken. De kring wordt afgesloten met een zegenbede, waarbij een hand 
gelegd kan worden op de schouder van wie naast u staat. 

 
Collecte. Tijdens de collecte speelt Luuk: Variaties uit de partita over het 
Gebed des Heren, van Piet Post (1919-1979) 
 
Gebed bij de gaven. Voorbeden, responsie 368g ‘Adem van God, vernieuw 

ons bestaan’, stil gebed.  
 
Credo: 342 ‘In God de Vader op zijn troon’. 1, 3 en 5 door allen,  2 en 4 door 

cantorij. De gemeente gaat staan. 
 
Prefatie 

 
 
Lofprijzing   
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Sanctus 

 

Avondmaalsgebed  

Onze Vader – Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, 
Uw rijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde; geef 
ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons 
van het kwade. 

 
 
Inzettingswoorden. De gemeente gaat staan, indien mogelijk. 
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Agnus Dei 

 
 
Vredegroet. U kunt elkaar de vrede van Christus wensen met een gebaar van 

nabijheid.  
 
Nodiging   
 
Communio - Delen van brood en wijn  
 
Musica sub communione – tafelmuziek 

Dieterich Buxtehude (1637-1707)  
‘Erhalt uns Herr‘ door de cantorij 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
uit het Orgelbüchlein: Vater unser im Himmelreich, BWV 683 
 
Georg Böhm (1661-1733) 
Vater unser im Himmelreich 
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Dankzegging 

 
Dankgebed 
Lied 150a ‘Geprezen zij God!’ 
 
Zending en zegen  

 
Zegen 

 
 
Orgelspel. De gemeente neemt plaats. Felix Mendelssohn-Bartholdy, Vater 
unser im Himmelreich - Toccata (Allegro molto) Uit Sonate 6, opus 65 
 
Na de viering bent u welkom voor ontmoeting bij koffie en thee en limonade. Het 
staat klaar in het gemeentecentrum, maar u kunt het ook op het plein drinken. En 
natuurlijk kunt u Luuk Schuurman feliciteren met zijn begin als cantor-organist van de 
Lutherse Kerk Zwolle. 
 
Ambtsdrager van dienst Dite Husselman; Cantorij o.l.v. Toon Hagen; Kinder-
nevendienst Bert Schaak; Koster Hermen Jan Jansen; Organist Luuk Schuurman 
Violisten Ineke te Winkel en Jaline Schaak; Voorganger ds. Margo Jonker 


	Inzettingswoorden. De gemeente gaat staan, indien mogelijk.
	Agnus Dei
	Dankgebed

