ELG Zwolle, 10e zondag na Trinitatis, 21 augustus 2022
Orgelspel: Preludium in G-dur (BWV 541a) – J.S. Bach (1685-1750)
Openingswoorden
O:
Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest.
A:
Amen
O:
Onze hulp:
A:
DE NAAM VAN DE HEER
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. AMEN
Psalm van de zondag 68: 2
Kyrie en Gloria

Groet

Gebed van de zondag
Kinderen in het midden
Eerste lezing Jesaja 30: 15 – 21 (vertaling ds. Wout van der Spek)
Want zo heeft mijn Heer gesproken, JHWH, de Heilige van Israël.
In omkeren en afwachten zou jullie bevrijding liggen
in afwachten en vertrouwen zou jullie kracht liggen.
Maar jullie zeiden 'nee,
op paarden zullen we rennen
daarom zullen jullie wegrennen.
Op snelle rossen zullen we rijden'
daarom zullen jullie achtervolgers snel zijn.
Duizend vluchten er weg voor het dreigen van één
ja, voor het dreigen van vijf vluchten jullie weg.
Tot jullie overblijven als een mast op de top van een berg,
als een banier op een heuvel.
Juist daarom verlangt JHWH ernaar u genadig te zijn
en juist daarom verheft hij zich om zich over u te erbarmen.
Ja, JHWH is een rechtschapen God
gelukkig allen die naar hem verlangen.
Want jullie, het volk in Sion dat in Jeruzalem zetelt, moeten niet wenen
hij is genadig op het geluid van je hulpgroep.
Zodra hij het hoort, antwoordt hij.
En mijn Heer geeft aan jullie brood der benauwenis en water der
verdrukking.
Je onderwijzer houdt zich niet meer afzijdig.
Je ogen mogen je onderwijzer zien.
Je oren zullen achter je het woord al horen.
Het zegt: dit is de weg, waarop jullie gaan moeten,
of jullie nu links— of rechtsaf willen.

Lied 772
Evangelielezing
Psalmwoord: 118:19, 20

Lucas 13: 22 – 30

Lied 391
Verkondiging
Orgelspel: “Jerusalem, du hochgebaute Stadt” – Toon Hagen
Lied 322
Afkondigingen
Inzameling der gaven
Orgelspel: Preludium uit Pastorale in F-dur (BWV 590) J.S.Bach
Dienst der gebeden met responsie 368 j
Lied 991
Zending en zegen A: Amen

Orgelspel: Fuga in G-dur (BWV 541b) – J.S.Bach
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