
Orgelspel 
Begroe+ng, mededelingen door de kerkenraad 
Aansteken van de altaarkaarsen  - de dienst begint  

Voorbereiding 
Vg: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Gem: Amen. 
Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gem: die hemel en aarde gemaakt hee2. 
Vg: voorbereidingsgebed 
 veelal eindigend met    
 ….. vergeef ons wat wij misdeden 
Gem: opdat wij weer in vrede leven. 
Vg:  Amen. 

Ingangspsalm 
Gem: psalm98: 1, 2 en 4 

Kyrië en Gloria 
Vg: Laat ons de Heer om onGerming aanroepen  voor de        
nood van de wereld en zijn naam prijzen want zijn    
barmhar+gheid heeH geen einde. 
(Vg  bidt soms eerst een apart kyriëgebed) 
Gem. lied 299 e 
De schri;en geopend 
 Vg: De Heer zij met U 

 Gem: en met uw geest. 
Vg: gebed voor de lezingen 
Lector: lezing Deuteronomium 6: 1-9 
 Gem: gradualepsalm: 145: 1 en 3 
 Lector: lezing uit Openbaring 19: 1-9 
 Gem: zingt 657: 1 en 4 
 Vg:  aankondiging van het Evangelie 
 Gem: gaat staan 
 Vg:  lezing uit Joh. 13: 31 - 38 
 Gem: Lof zij U, o Here ! (en gaat daarna zi7en)  

Preek 
Vg: preek 
Medita+ef orgelspel 

Gaven en gebeden 
Gem: zingt 754 
 (collecte onder het naspel) 
Vg: voorbeden, (met acclama:e door gem., zie liederenbord)   
 s+l gebed,  Onze Vader  
Gem: Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde  
geheiligd, uw rijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de  hemel 
alzo ook op de 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. 



 Want U is het rijk en de kracht      
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

Wegzending en zegen 
Gem: Slotlied 654: 1,3,4 en 6 (staande) 
Vg: Zegen 
Gem: Amen (3x) 

De kaarsen worden gedoofd       - einde van de dienst 

Orgelspel;  pas daarna verlaat de kerkenraad en predikant de kerkzaal 

Orde van dienst 
in de 

Evangelisch-Lutherse gemeente  Zutphen 

op Zondag Cantate, 15 mei 2022 

Voorganger: dr. O. Mulder 

   
 De liederen zijn op de liederenborden aangegeven. 


