
 

Adventskerk Zwolle Zuid 
Zondag 16 februari 2020 9:30 uur 
De zestigste dag voor Pasen 
‘Loslaten… op hoop van leven’ 
 

 

OM TE BEGINNEN 
 
Woord van welkom 
De twee kaarsen die verwijzen naar Gods woord in de wereld worden aangestoken 
met licht van de Paaskaars 
 
Stilte 
In stilte bereidt ieder zich voor op de dienst. Intussen bidt de ouderling in de 
consistorie om een zegen voor allen 
 
De gemeente gaat staan onder het voorspel van het aanvangslied. 
Aanvangslied Lied 314: 1, 2, 3 ‘Here Jezus, om uw woord’  
 
Bemoediging en drempelgebed  
v: Onze hulp komt van God 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v: O God, keer U om naar ons toe 
g: EN DOE ONS LEVEN MET HART EN ZIEL. 
v: Laat ons ook vandaag uw liefde zien 
g: EN GEEF ONS UW VREDE. AMEN. 
De gemeente gaat zitten 
 
Kyriëgebed om ontferming 
Glorialied  Lied 302: 1 ‘God in de hoog’ alleen zij eer’ 
 
Groet 
v: De Heer zal bij u zijn! 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 
 
Gebed van de zondag  
 
Kinderlied ‘Klein, klein kindje’  

(Hanna Lam/Wim ter Burg,  Alles wordt nieuw deel II, 5) 
1. Klein, klein kindje, 
je leven loopt gevaar. 
Ik maak een biezen mandje 
en morgen is het klaar. 

2. Klein, klein kindje, 
dit mandje wordt een boot. 
Daarmee moet je gaan varen 
op leven of op dood. 

 
3. Klein, klein kindje, 
ik zet je tussen het riet. 
Wie weet gebeurt het wonder 
dat de prinses je ziet. 

 
4. Klein, klein kindje, 
als de prinses jou vindt, 
dan gaat je boot niet onder: 
jij bent een koningskind. 

 
De kinderen komen onder het naspel naar voren  
  



- 2 - 
DE BIJBEL OPEN 
 
Eerste lezing Exodus 2:1-10 (eigen vertaling)  
Zingen  Psalm/Lied 18: 5 en 8 ‘God boog zich neer’ 
Evangelielezing Matteüs 5:17-20 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
Lofprijzing  (staand) Lied 339a ‘U komt de lof toe’ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgel(voor)spel 
 
Zingen Lied 993: 1, 2, 5, 6 ‘Samen op de aarde’ 
De kinderen komen tijdens het orgelnaspel terug uit de kindernevendienst 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale en pastorale mededelingen 
Gebeden 

Dankgebed en voorbeden, telkens zingend beantwoord met Lied 367e ‘Heer 
onze God wij bidden U: verhoor ons’ 
Stil gebed 
Gezamenlijk Onze Vader (gesproken) 

 
Inzameling van de gaven 
1. Het werk van de Diaconie 
2. De voortgang van het kerkelijk leven 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied  Lied 967: 14, 6 ‘Zonne der gerechtigheid’ 
 

Zending en zegen 

 
 

Uitgangscollecte: Studentenpastoraat in Zwolle 
 
Als u wilt reageren op deze dienst neem dan contact op met de voorganger of 
stuur een mailtje aan raaderedienst@adventskerk.nl 
 
 

 Voorganger ds. Nelleke Eygenraam 
 Ouderling Anne Feima  
 Diaken Ina Stomp 
 Organist Jan Post 
 Koster Rob van Harten 
 


