
 

 
Wijkgemeente Adventskerk Zwolle-Zuid 

8 september2019, 9:30 uur 

STARTZONDAG 
‘Een goed verhaal’ 

 

 
BINNENKOMEN OM VERDER TE GAAN 

 
Inleidend orgelspel 
 
Woord van welkom 
De kaarsen op de Avondmaalstafel die verwijzen naar Woord en Wereld  
worden aangestoken met licht van de Paaskaars. 

 

Stilte  
In de consistorie bidt de ouderling om een zegen over deze dienst.  
 
De gemeente gaat staan bij het voorspel van het morgenlied 
MorgenliedLied 280:1 t/m 7 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ (3 en 6 
door cantorij)    

 
Bemoediging en drempelgebed 

v:  Bij U, God, is de bron van leven 
g:  IN UW LICHT ZIEN WIJ HET LICHT. 
v:  Hier zijn wij gekomen 

ieder met een eigen verhaal 
g: VERTEL ONS UW VERHAAL, GOD, 

 EN VERRAS ONS MET UW KIJK OP ONS, MENSEN. 
v: U was er al voordat ons leven begon. 
 Wilt U ook nu bij ons zijn? En in de toekomst? 
g: DAT BIDDEN WIJ U IN JEZUS’ NAAM. 
 AMEN. 

De gemeente gaat weer zitten 
 

Zingen  Lied 274:1 ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’ 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 

Kyrië en GloriaLied 274:2 en 3 ‘Ontferm U, God’ en ‘Wij zingen samen’  
 

Groet v: Vrede met u allen! 
g: VREDE OOK MET U! 

We begroeten elkaar over en weer met een handdruk 
 
VERLEDEN, HEDEN, TOEKOMST 

Zingen Lied 283:1 en 2 ‘In de veelheid van geluiden’ 

De kinderen komen naar voren 



- 2 - 
‘Een goed verhaal’ volgens 1 Samuel 16:1-13 ‘God kiest een koning’ 

Gedicht ‘Zo eentje’ (tekst: Gerrie Huiberts) 

Zingen Lied 171‘David werd gekozen’ 1 cantorij, 2 t/m 4 allen 

Onder het naspel gaan de kinderen naar hun eigen ruimte 

Overweging 
 

Orgel(voor)spel 
 

Zingen Lied 279 ‘Met koning David zingen wij’: 1 cantorij; 1,2,3 allen 

VerbeeldingsgroepHEDEN en TOEKOMST 

 

GEBEDEN ENGAVEN 

Diaconale en pastorale mededelingen 

Gebeden 
Dankgebed en voorbeden,  

telkens zingend beantwoord metLied 368h ‘Vervul ons met uw Geest’ 
(1ste keer cantorij, volgende keren allen) 

Stilte voor persoonlijk gebed 

Gezamenlijk Onze Vader, gezongenals Lied 369b 
 
Inzameling van de gaven 
1sterondgang:  het werk van de diaconie 
2derondgang:  het leven van de kerkelijke gemeente 

Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de oppas worden opgehaald 
De kinderen van de kindernevendienst komen terug in de kerk 

 
VERDER GAAN 

Zending en zegen(hand in hand) 

Zingen (staand) Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’ 

 
Uitgangscollecte: Wijkkas (toelichting in de zondagsgroet)  
 
Na afloop de jaarlijkse INFORMATIEMARKT en onderlinge ontmoeting 

Daarna is iedereen van harte welkom bij het gezamenlijke middagprogramma 
met de Oosterkerk in park de Weezenlanden. Zie de zondagsgroet. 
 

Voorbereidingsgroep uit de Diaconale Raad:  
Anna Oldenkamp, Ina Stomp, Joke Gosker 

Verbeeldingsgroep 
Voorganger ds. Nelleke Eygenraam 

Organist   Jeroen van der Scheer 
Cantorij  o.l.v. Johannes Dijkstra 
Ouderlingen Peter Izeboud, Bert Haaksma 
Diaken  Joke Gosker 
Koster   Harm Tijms 


