
Zondag Quasimodo geni. ("als pasgeboren kinderen") 
24 april 2022 
Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen.  
----------------------------------- 

A:ondigingen 

orgelspel 

Begroe>ng, mededelingen, aansteken van de altaarkaarsen –  
de dienst begint: 

Voorbereiding:     allen staan 

 v. In de naam ✠ van de Vader  
  en de Zoon en de heilige Geest.  
 g.  Amen. 

 v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
 g. die hemel en aarde gemaakt hee;.  

Drempelgebed 

 v. Buigen wij ons voor God 
  in vertrouwen op zijn barmhar>gheid. - 
  Voor U belijden wij,  
  almogende God, 
  voor heel uw kerk en voor elkaar 
  dat wij gezondigd hebben in gedachte, woord en   
       daad; 
  in het kwade dat wij hebben gedaan 

  en in het goede dat wij hebben nagelaten. 
  OnOerm u over ons, 
  vergeef ons wat wij misdeden, 
 g. opdat wij weer in vrede leven. 
  Amen.  

allen gaan zi+en 
Ingangspsalm. 

an,foon: v.  Halleluja! Verlang als pasgeboren zuigelingen 
  naar de zuivere melk van het woord, 
  opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.  
  Halleluja!  (I Petr.2:2) 

  psalm 81 : 1, 2, 3 en 4.  

an,foon: v.  Halleluja! Verlang als pasgeboren zuigelingen 
  naar de zuivere melk van het woord, 
  opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.  
  Halleluja!  (IPetr.2:2) 
Kyrie       v. Laten wij de Heer om onOerming aanroepen 
 voor de nood van de wereld en laten we zijn Naam 
prijzen,  want zijn  barmhar>gheid hee[ geen einde. 



 
Gloria 

 
Groet:   

 
v. Laten wij bidden. 
  … gebedss,lte… 
  God van eeuwige onOerming, 
  door de viering van het Paasfeest 

  wekt Gij ieder jaar opnieuw 
  ons geloof tot nieuw leven. 
  Leid ons in uw liefde verder, 
  dat wij de geheimen leren verstaan 
  van het water dat ons reinigt, 
  van het bloed dat ons verlost, 
  van de Geest door wie wij zijn herboren, 
  in deze vreugdevolle >jd 
  en heel ons leven.  Amen. 
De heilige Schri; 

Lezing uit Openbaring: Openbaring 7 : 2 – 12 

Graduale: psalm 116 : 1, 2, 3 en 4.  

Epistellezing: I Johannes 5 : 4 – 10a 

Lied:  645 : 1, 2, 4 en 6. 

De voorganger kondigt evangelie aan:  

v. Evangelie van Jezus Christus, 
     verhaald door Johannes  allen staan 

 



psalmwoord:  Dit is de dag die de Heer hee[ gemaakt, 
  laten wij juichen en ons verheugen. (ps. 118: 24) 
   

 
Lezing van het evangelie: Johannes 20 : 19 – 31 

Preek, besloten met 

 v. In de Naam ✠ van de Vader  
  en de Zoon en de heilige Geest. 
 a. Amen. 

Lied: 644 

GEBEDEN EN GAVEN 

inzameling van de gaven, onder orgelspel 

Dankzegging en voorbede, inten>es steeds besloten met: 

 ….gebedss>lte  

 v. Zo bidden wij:  

(368f) 

S>l gebed 

Afsluitend gebed  
Onze Vader a. 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. 

 
Slotlied: 650.  



ZENDING EN ZEGEN 

 v.  Ga dan allen heen  
  in de verwach>ng van de toekomst  
  van onze Heer.  

 Zegene en behoede U 
 de almogende en barmhar>ge God, 
 ✠ Vader, Zoon en heilige Geest. 

a. Amen. 

de kaarsen worden gedoofd – einde van de dienst 
orgelspel 
 


