
 

Orde van dienst 21 juli 2019, Adventskerk Zwolle 

Orgelspel 

Welkom en aansteken van de kaarsen 

Stilte tijdens het consistoriegebed 

De gemeente gaat staan bij het voorspel van het aanvangslied 

Zingen: Lied 314:1  

V:   Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, 
 Wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God, 
A:   die hemel en aarde heeft gemaakt, 
 de zee en alles wat daar leeft,  
V: Heer, uw trouw duurt eeuwig, 
A: laat het werk van uw handen niet los.  
 

V: Stel je hart open voor de Ene, de Barmhartigste. Stel je in op een lied, op dit 
samenzijn, weet je geborgen in Gods liefde. 

A: Weet dat je beeld van God bent, weerspiegeling van barmhartigheid.  

 

V: Goede God, we zijn hier gekomen om samen te gedenken wat ons in de week vaak zo 
moeilijk afgaat: beeld van uw genade en vrede te zijn, weerglans.  

A:       Het spijt ons. Hoed ons, in uw pure goedheid. Het zij zo. 

V: Genade en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer.  

A: Amen 

Zingen: 314: 2,3 

(we gaan zitten) 

Kyrie en gloria, gezongen: 299j 

Gebed 

Psalm van de zondag: Psalm 15 (Een zangstuk op naam van David) 
 
V: Heer, wie mag gast zijn in uw tent? 

Wie mag op uw heilige berg verblijven? 
 



A:  Degene, die vrij is van schuld,  
en gerechtigheid beoefent  
en in zijn hart op trouw bedacht is.  
 

V: Zo iemand leurt niet met lasterpraat, 
Hij doet zijn medemens geen onrecht aan; 
hij beledigt zijn buren nooit. 
 

A: Hij veracht degene die verachting verdient, 
Maar eert degene die de Heer vreest. 

 Hij wijzigt zelfs een eed in zijn nadeel niet. 
 
V: Hij leent uit zonder rente te vragen, 
 Hij is onomkoopbaar tegenover onschuldigen. 
 
A:  Wie zo handelt, wankelt in eeuwigheid niet. 
      

(Een didactische Psalm. Willibrordvertaling Katholieke Bijbelstichting 1995) 

Zingen: Psalm 24:2,3 

Evangelie van de zondag: Lucas 10:25-28, 38-42 en 11:1-4. (onderwijs van Jezus) 

Zingen: 339g 

Verkondiging 

Orgelspel 

Zingen: Gezang 362 

Diaconale en pastorale mededelingen 

Gedachtenis, eindigend met het zingen van Lied 961 

Dankgebed en voorbeden 

(nadat de voorganger heeft gezegd: ‘zo bidden wij’, zingen wij: 368g)  

Stilgebed en Onze Vader (tekst:369d) 

Inzameling gaven 

Slotlied: 923 (staande) 

Zegen 

A: Amen 

 

 


