
Istentiszteleti rendtartás, 2022. február 13. Zwolle --- Liturgie, 13.02.2022 

 

Igei köszöntés – Votum en groet 

„Mutasd meg Uram, hogy szeretsz minket és adj nekünk szabadulást!” (Zsolt 85,8) 

„Heer, toon ons uw liefde, kom ons bevrijden.” (Psalm 85,8) 

Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.  

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer. Amen.  

 

Kezdőének – Zingen: Psalm 62. zsoltár 1-2-3. v. Az én lelkem szép csendesen... 

Imádság -Gebed 

Csodák és szabadítások Istene, aki megváltottál minket az örök haláltól, 

kérünk ne engedd, hogy látásunkat elhomályosítsa, hogy hitünket meggyengítse az,  

amiben itt a világban élünk!  

Szakíts ki most bennünket a világ vonzásából, hogy nyitott füllel és értő figyelemmel 

hallgassuk Igédet, hogy bizalmunkat és reménységünket csak beléd vessük  

és tiszta szívvel dicsérhessünk téged, akié minden hatalom és dicsőség mennyen és 

földön, aki a Fiúval és a Lélekkel egy Isten örökkön örökké! Ámen. 

 

Bűnvallás – Oproep tot schuldbelijdenis Hebr.4,14-16 

Engedjünk Isten hívásának, vizsgáljuk meg magunkat és valljuk meg bűneinket!  

 

Ige: Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk 

vallásunkhoz. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki 

megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. 

Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és 

kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. (Zsid 4,14–16) 

Imádság-Gebed: Élő Isten, aki jelekkel és csodákkal mutattad meg hatalmadat egykor az egyiptomi 

rabságban, és aki ezekben az utolsó időkben egyetlen Szent Fiadat küldted el közénk, 

hogy ellenségeidet megrontsa, és népednek szabadulást szerezzen! 

Megvalljuk neked, hogy irgalmad és szereteted hatalmas jeleit sokszor kétségek homályába 

borítjuk. 

A jászolban fekvő gyermekben nem látjuk az Istentől küldött szabadítót, életünk folyamában nem 

ismerjük fel meglátogatásunk idejét. 

Alázatosan megvalljuk, hogy szívünk oly sokszor földi javakban gyönyörködik, lelkünkkel evilági 

hatalomra vágyunk és olykor az erőszak útján járunk. 

Hozzád emeljük rest és bűnös szívünket, Örökkévaló Istenünk, és kérünk téged, vedd el minden 

bűnünket, hogy felébredjünk álmunkból, feltámadjunk a halálból, és felragyogjon nekünk a 

Krisztus. Az Ő nevében kérünk, hallgasd meg kérésünket. Ámen! 

Kegyelemhirdetés-Genadeverkondiging: Isten Szentlelkének erejével és az Ő szent igéjével 

hirdetem bűneitek bocsánatát: Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki 

hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Ján 3,16) 

Hálaadó ének - Zingen-- Psalm 30. zsoltár 1. és 3. v. Dicsérlek, Uram tégedet... 

 

Illuminációs imádság -- Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Urunk Istenünk! 

Legyen a te Igéd lábunknak szövétneke  

és ösvényünknek világossága, 

a mi Urunk Jézus Krisztus által! Ámen. 

 

Lekció : 1Kir 19,7-18    Schriftlezing: I.Kon. 19,7-18 

Isten tegye áldottá az Ő Igéjének hallgatását, hogy lehessünk annak befogadói és igaz megtartói. 

Ámen.  



 

Apostoli hitvallás --- Apostolische geloofsbelijdenis 

 

Igehirdetés előtti ének – Zingen voor de prediking: Psalm 125. zsoltár 1-2-3-4. v. Akik bíznak az 

Úristenben... 

 

Textus : Máté 14,22-33      Text van de prediking: Mth.14, 22-33 

Prédikáció Preek 

 

Ráfelelő ének : Hadd látlak, téged, ó szívem Ura… (Új énekeskönyv 753. ének, angol szöveg is 

csatolva: Be Thou My Vizion...)  

 

Imádság – Dankgebed 

 

Csend – Meditatie 

 

Mi Atyánk – Onze Vader 

 

Záróének - Slotlied Gz.394: 1,2,3,4. Kegyelmes Isten, kinek kezébe életemet adtam…  

 

Áldás  

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. 

Ámen.  

De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige 

Geest zij met u allen. Amen.  

 

                                                                             *** 

 

Az igehirdetés szolgálatát nt. Barta Lívia végzi, az istentiszteleti rendtartás összeállítását is neki 

köszönhetjük. 

 

A prédikáció összefoglalóját Hannie Herman Mostert fordította holland nyelvre, ezért is hálásak 

vagyunk. 

 

 

Istentisztelet végeztével mindenkit várunk a szeretetvendégségre, ahol a hívek átvehetik a Hollandiai 

Magyar Szövetség 2022-es tájékoztató füzetét. 

 

 

Következő zwollei istentiszteletünk dátuma: március 13. Ekkor tartjuk meg évi közgyűlásünket DV. 


