
 

Zondag 24 maart 2019, 09:30 uur 
derde zondag van de Veertigdagentijd - ‘Een nieuw begin’ 

m.m.v. Adventskerkcantorij 

 

VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Woord van welkom 
De twee kaarsen op de tafel die verwijzen naar Woord en Wereld worden 

aangestoken met licht van de Paaskaars 
 

Stilte 
In de stilte bereidt ieder zich voor op de dienst. In de consistorie bidt de 

ouderling om een zegen. 
 

De gemeente gaat staan onder het voorspel van het aanvangslied 
Aanvangslied Lied 25a ‘Mijn ogen zijn gevestigd’ 
 

Bemoediging en drempelgebed 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v: onze ogen zoeken U, God, 

g: KIJK ONS DAN AAN. 
v: Zie naar ons om als wij verdiept zijn in onszelf. 
g: OPEN ONZE OGEN VOOR HET HIER EN NU 
v: Houd ons in het oog 
g:  EN GA MET ONS DE WEG VAN HET LEVEN. 

 AMEN. 
 

Gezongen kyriëlitanie Lied 300b ‘God van ons leven’, coupletten: cantorij, 
refrein allen: 
 

Groet 
v: De Heer zal bij u zijn 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN 

 

Gebed van de zondag 
 

Projectlied uit Kind op Zondag ‘Wij bidden om een nieuw begin’: 3 (t: Erik 

Idema/m: Gerard van Amstel) 
 

Refrein: 
Wij bidden om een nieuw begin, 
een nieuw begin van leven. 
God stuur ons toch uw wereld in 

om liefde door te geven. 

3. Groeien duurt lang en het gaat niet zo snel. 
Wat nu niet lukt, dat kan volgend jaar wel. 
Geef het niet op, want de Heer heeft geduld. 
Hij blijft geloven en komt je te hulp. Refrein 

 
 

De kinderen komen naar voren 
Aandacht voor Veertigdagenproject. Thema vandaag: ‘Geduld’ 
 

De kinderen gaan met het licht naar de kindernevendienst 
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RONDOM HET WOORD 
 

Thora lezing Exodus 6:208 

Zingen   Lied 25b ‘Houd mij in leven’ 
Coupletten: cantorij, refrein 1e keer cantorij, vervolgens allen  

Evangelie lezing Lucas 13:1-9 
Zingen   Lied 973 ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’  

1 cantorij, 2, 3, 4 allen 
 

Overdenking 
 

Orgelspel 
Zingen   Lied 322 ‘Die chaos schiep tot mensenland’  

coupletten door cantorij, refrein door allen 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 

Diaconale en pastorale mededelingen 
Gebeden  

 Dankgebed en voorbeden, met telkens met Lied 368 e  

 Stil gebed 
 ‘O onze Vader trouwe Heer’/ ‘Vater unser im Himmelreich’  

(Gezang 48/ EG 344) 

 
1 Cantorij 
O onze Vader, trouwe Heer, 
zie uit uw hemel op ons neer; 
breng ons als broeders bij elkaar, 

maak onze arme woorden waar, 
laat wat wij spreken met de mond 
opwellen uit des harten grond. 

2. Allen 
Geheiligt werd der Name dein, 
dein Wort bei uns hilf halten rein, 
daß auch wir leben heiliglich, 

nach deinem Namen würdiglich. 
Behüt uns, Herr, vor falscher Lehr, 
das arm verführet Volk bekehr. 
 

3. Cantorij 
Uw koninklijke heerschappij 
zij nu en eeuwig ons nabij. 
Geleid ons tot het bruiloftsfeest 
door alle gaven van de Geest. 
Sla het geweld van satan neer, 
behoed uw eigen kerk, o Heer. 

4. Allen 
Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich 
auf Erden wie im Himmelreich. 
Gib uns Geduld in Leidenszeit, 
gehorsam sein in Lieb und Leid, 
wehr und steu'r allem Fleisch und Blut, 
das wider deinen Willen tut. 
 

5. Kanselkant 

Heer, aller ogen zijn gericht 
op U, die leven geeft en licht. 

Geef ons vandaag ons daaglijks brood,  
spaar ons voor ziekte en hongersnood. 
Geef ieder zó zijn deel, o Heer, 
dat hij het neemt te uwer eer. 

6. Orgelkant 

All unsre Schuld vergib uns, Herr, 
daß sie uns nicht betrübe mehr, 

wie wir auch unsern Schuldigern 
ihr Schuld und Fehl vergeben gern. 
Zu dienen mach uns all bereit 
in rechter Lieb und Einigkeit. 
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7. Cantorij 
Leid ons niet in 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. Orgelspel 
Von allem Übel uns erlös, 
es sind die Zeit und Tage bös; 

erlös uns von dem ewgen Tod, 
und tröst uns in der letzten Not: 
bescher uns, Herr! ein seligs End; 
nimm unsre Seel in deine Händ. 
 

9. Allen 

U is en worde toegebracht 
het rijk, de heerlijkheid, de kracht, 
U onze Vader op de troon 
die tot ons zendt uw lieve Zoon, 
die ons door uwe Geest geleidt, 
U zij de lof in eeuwigheid. 

10. Allen 

Amen, das ist: es werde wahr. 
Stärk unsern Glauben immerdar, 
auf daß wir ja nicht zweifeln dran, 
was wir hiermit gebeten han, 
auf dein Wort, in dem Namen dein. 
So sprechen wir das Amen fein. 
 

Inzameling van de gaven 
1ste rondgang: Het werk van de Diaconie 
2de rondgang: De voortgang van het kerkelijk leven 

 

Tijdens de collecte kunnen ouders hun kind uit de oppas ophalen. Na de 
collecte komen de kinderen uit de kindernevendienst terug. 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied Lied 841: 1, 2, 3, 4 ‘Wat zijn de goede vruchten’  
 

Zending en zegen eindigend met  Lied 431b  

 
 

Uitgangscollecte:    Exploitatie  

Uitgangscollecte 31 maart 2019:  Onderhoud orgels 
 

Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en om na te 
praten. Als u wilt reageren op deze dienst neem dan contact op met de voorganger 
of stuur een mailtje aan raaderedienst@adventskerk.nl 
 

MEDEDELINGEN ADVENTSKERK ZWOLLE ZUID 

ZONDAG 24 MAART 2019  
09:30 uur Voorganger ds. Nelleke Eygenraam 
 Ouderlingen Christa Westerhof / Ton Kamphuis 

 Diaken Gerard ter Avest 
 Organist Bob van der Linde 
 Koster Wim Oelen 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK Michaëlsviering m.m.v. Cantorij 
 Voorganger ds. Jan Doelman 

WOENSDAG 27 MAART 2019 
19:00 uur VESPER  

ZONDAG 31 MAART 2019 
09:30 uur Voorganger ds. Hans Tissink 

16:30 uur  GROTE of SINT MICHAËLSKERK Taizéviering 

WOENSDAG 3 APRIL 2019 
19:00 uur VESPER  
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1. Pastorale mededelingen 
Meeleven 

Op internet worden geen namen en adressen vermeld 

 
2. Bloemengroet 

Op internet worden geen namen en adressen vermeld 
 
3. Paarse bussen voor opvang en scholing voor aidswezen in Rwanda 
25 jaar geleden werden één miljoen Rwandezen vermoord. Rose Mukankale 
overleefde deze genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot 
kinderen die tijdens de genocide wees waren geworden onder te brengen in 
pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘’geliefd kind”. Nu steunt deze 
organisatie 1500 kinderen, die hun ouders aan hiv/aids verloren hebben en soms 
zelf besmet zijn. De paarse bussen ( en ook de spaardoosjes) staan in de 

veertigdagentijd voor hen klaar. 
 
4. HELAAS,.........het koffieconcert gaat niet door 
Het ‘cantorijkoffieconcert’ dat voor deze zondag gepland stond, gaat vanwege een 
lange herstelperiode van de cantor niet door. Het is de bedoeling om op een later  
tijdstip dit concert alsnog plaats te laten vinden. 
 
5. GASTEN UIT SCHWERIN 
Vanmorgen zijn enkele gemeenteleden van de Petrusgemeinde te Schwerin bij ons 
op bezoek. Heel fijn dat ze gekomen zijn, ondanks het feit dat het koffieconcert 
van de cantorij niet door kan gaan. Na de dienst is er Kaffee und Kuchen in zaal 2. 
We hopen dat er veel mensen ervan komen genieten om ook de gasten uit 

Schwerin te ontmoeten. 
 
6. VOLGENDE WEEK: GOSPELKOOR GRACE & GLORY 
Zondag 31 maart om 9:30 uur is er een Wind in de Zeilen dienst met Opendeur 
karakter waarin Gospelkoor Grace & Glory haar liederen laten horen. Met Ds. Hans 
Tissink is een inspirerende dienst voorbereid met als thema: Liefde brengt ons 
thuis. Zegt het voort en neem vrienden en buren mee. Het belooft een bijzondere 
dienst te worden. 
 
7. Woensdag 27 maart: derde veertigdagen-vesper  
Komende woensdagavond wordt de  derde vesper in een serie van vijf gehouden. 
In de Adventskerk, van 19:00-19:30 uur. Het gaat om een sobere viering. Het 

thema van de vespers is ‘Een nieuw begin’. De ZWO-groep heeft de vespers 
samen met Nelleke Eygenraam voorbereid.  De vesper van 3 april is mede 
voorbereid door de gebedsgroep. 
 
8. WAAROM BIDDEN EN WAT IS BIDDEN EIGENLIJK? 
Vragen te over rondom bidden, tot we ontdekken dat bidden begint met stil 
worden en ons openstellen voor de stem van God. Ds. Jaap van Slageren 
behandelt met ons op twee woensdagochtenden Paasgebeden in verschillende 
tradities. 
Zoals al eerder vermeld zijn de DATA GEWIJZIGD. Dat wordt nu: 27 maart en  
10 april. (i.p.v. 6 en 20 maart) 9.30-11.00 uur in SIO. 

Opgave: raad.vent@adventskerk.nl. Info: h.ottevanger@hetnet.nl 
 

mailto:raad.vent@adventskerk.nl
mailto:h.ottevanger@hetnet.nl
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9. Lectio Divina in Zwolle 
In Zwolle zijn er gedurende de 40dagentijd van 2019 in 5 kerkgebouwen in totaal 
maar liefst 28 lectio divina-samenkomsten. Alle gelegenheid dus om kennis te 

maken met deze manier van biddend bijbellezen.  
Wat is lectio divina? Lectio divina is een manier van Bijbellezen die al sinds de 
vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. 
Het doel is om dichter bij het hart van God in zijn Woord te komen.  Hoe kan een 
bijeenkomst eruitzien? Er wordt een kaars aangestoken. We luisteren naar muziek. 
We lezen enkele keren een kort gedeelte hardop uit de Bijbel. Daarna worden we 
stil en mediteren we over de tekst. Vervolgens delen we met elkaar wat we 
hebben gedacht, gehoord, gevoeld. We sluiten af met gebed. Voel je welkom! 
Meer informatie over dit project valt te lezen op:www.contemplatio.nl/lectiodivina 
Hieronder vind je de komende samenkomsten in Zwolle op een rijtje. 
 

dinsdag 26 maart 21.00-21.45 uur Open Kring 
woensdag 27 maart 15.00- 16.30 uur  Oosterkerk 
vrijdag 29 maart 9.15-10.00 uur Sionskerk 
vrijdag 29 maart 10.15-11.00 uur Plantagekerk 
maandag 1 april 15.00- 16.30 uur  Oosterkerk 

 
10. ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE op 26 maart 

Op dinsdag 26 maart 2019 komt het Ontmoetingshuis weer bijeen. Het thema is 
dan ‘God als einddoel’ en Christine Pilon zal de aftrap verzorgen. De kosten voor 
maaltijd, koffie en thee bedragen €7,50. Zie de website voor verdere informatie en 
aanmelding: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Van harte welkom om 
18.30 uur in studentencafé Het Vliegende Paard (Voorstraat 17). 
 
11. KLEDINGINZAMELING GYÖRGYFALVA 
Zaterdag 30 maart 2019 tussen 10.00 tot 12.00 uur is er weer een kleding 
inzameling. Dit keer in zaal 9 (ingang via fietsenstalling) van SIO.  
Naast kleding zijn ook schoenen en huishoud textiel welkom. Alles moet heel en 
schoon zijn en schoenen graag gebundeld. 
Informatie: Ruud van Pelt tel. 0610395811 of Derk Schipper tel. 4660377 

 
12. Nieuwe datum voor 'Vragen bij het einde van het leven' 
De uitgestelde bijeenkomst over  'Vragen bij het einde van het leven' is nu 
opnieuw gepland. De avond wordt nu gehouden op  

 donderdag 4 april 2019 19:30 uur (inloop vanaf 19:15) 
 Kerkelijk centrum De Overkant, Kerkplein 22 te Dalfsen. 

Ds. Annie Hasker en ds. Marjanne Dijk, geestelijk verzorgers in de Isala in Zwolle, 
zullen spreken over dit onderwerp vanuit hun expertise. Iedereen is welkom. 
Opgave, graag opnieuw, wordt zeer op prijs gesteld. Mail daarvoor naar ds. 
Nelleke Eygenraam: dominel@hetnet.nl. Nadere informatie over de avond is 
verkrijgbaar bij ds. Margo Jonker, 0384525408, margojonker@kpnplanet.nl. 

 
13. Vrijwilligersavond mei 2019 
In de volgende uitgave van Kerknieuws vindt u uitnodiging voor de 
vrijwilligersavond. U kunt zich hiervoor aanmelden indien u een vrijwilligersfunctie 
in de kerk vervult. Houd dus de berichtgeving in Kerknieuws in de gaten en de 
website. 
 

http://www.contemplatio.nl/lectiodivina
http://www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl/
mailto:dominel@hetnet.nl
mailto:margojonker@kpnplanet.nl
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14. Gezellig samen eten op zaterdag 6 april 2019 18:00 uur 
De Diaconale Raad nodigt gemeenteleden uit voor een “gezellig samen eten”. 
Vindt u het leuk anderen te ontmoeten en niet alleen aan tafel te zitten, dan 

nodigen wij u van harte uit op zaterdag 6 april 2019 om 18.00 uur in SIO, 
Thorbeckelaan 2.  
U kunt zich (voor maandag 1 april) aanmelden bij één van de diakenen, per mail 
bij moniquebruinsslot@online.nl en per telefoon 06 816 30 520. 
Vervoer kan geregeld worden. 
Voor deze avond zoeken wij mensen die het leuk vinden om te koken. Hiervoor 
kunt u zich aanmelden bij Gerda Zigteman; mail zigte022@planet.nl of per 
telefoon 4650099. Namens de Diaconale Raad, Monique Bruins Slot 
 
15. PAASGROETENKAARTEN 
Elk jaar organiseert Kerk in Actie de Paasgroetenactie. Deze Paasgroet is gericht 

aan politieke gevangenen en mensenrechtenorganisaties in het buitenland, aan 
Nederlandse gevangenen in het buitenland en aan gevangenen in Nederlandse 
gevangenissen. Kerk in Actie werkt hierbij samen met o.a. Amnesty International, 
Epafras en het Justitiepastoraat. U kunt rond Pasen een kaart ter bemoediging 
sturen. De gratis kaarten met adressen (met eventueel instructie) liggen zondag 
31 maart  en zondag 7 april voor u klaar op een tafel in de hal. Doet u mee? 
 
16. OPENBARE GELOOFSBELIJDENIS 
Met Pinksteren (9 juni 2019) hoopt een gemeentelid openbare geloofsbelijdenis te 
doen. Het is altijd leuk als er meer mensen tegelijk belijdenis willen afleggen van 
hun geloof. Mocht je dit overwegen, neem dan contact ds. Hans Tissink. We kijken 
dan samen naar een passend traject ernaar toe. Hoe meer zielen, hoe meer 

(pinkster-) vreugd. 
 
 

mailto:zigte022@planet.nl

