
 

Adventskerk Zwolle Zuid 
Zondag 23 februari 2020 9:30 uur 
Wind de zeilen dienst  
‘Sta op! - voor straatmeisjes in Ghana’ 
 

 

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. 
Openingslied Lied 419: 1, 2, 3 ‘Wonen overal’  
 
Bemoediging en drempelgebed  
v: Onze hulp komt van God 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v: Van U is de aarde, o God, groot genoeg voor alle mensen  
g: GROOT GENOEG VOOR ALLE DIEREN EN PLANTEN 
v: Geef, God, dat wij niet teveel ruimte opeisen voor onszelf. 
g: DOE ONS IN VREDE SAMENLEVEN, NU EN IN DE TOEKOMST. AMEN. 
De gemeente gaat zitten 
 
Gebed om Gods ontferming eindigend met  Lied 301j  ‘Kyrië’ uit Ghana (2x) 
 
Presentatie van het project  
 
Groet 
v: De Heer zal bij u zijn! 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 
 
Gebed van de zondag  
 
Kinderlied Lied 218: 2 en 4 ‘Dank U voor deze mooie aarde’ 
De kinderen komen onder het naspel naar voren en gaan water halen ! 
 
Als de kruik gevuld is zingen we (Hanna Lam/Jos van der Kooy, ‘Met andere woorden’, 17: 3) 

 
3. Water, water, laat het stromen, / teken en herinnering, 
   van een eeuwig heimwee dromen, / van een altijd nieuw begin. 

Refrein:   
Door het water vroeg of later / kom je dicht bij het geheim. 
In de hoge hemel staat er dat je kind van ‘t licht mag zijn. 
De kinderen gaan onder het naspel naar hun eigen ruimte 

 
STA OP 
Drie vragen om op te staan en/of stelling te nemen 



- 2 - 
 
DE BIJBEL OPEN 
 
Korte inleiding op de lezingen  
Eerste lezing Exodus 2: 11-15 (Hij zag niemand…) 
Zingen  Psalm/Lied 139: 1 en 14 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’ 
Tweede lezing Exodus 2: 16-20 (Mozes stond op…)  
Zingen  Lied 146a: 1 ‘Laat ons nu vrolijk zingen’ 
Overweging 
Zingen  Lied 146a: 5 ‘Op duizenderlei wijze’ 
Onder orgenaspel komen de kinderen terug in de kerk 
Lied uit Ghana ‘Onyame A Otease’  (‘God leeft’) door Esther samen met BLaFF  
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale en pastorale mededelingen 
Gebeden 

Dankgebed en voorbeden, telkens zingend beantwoord met Lied 367k ‘Hoor 
ons bidden, God, en luister’ 
Stil gebed 
Lied 1006 ‘Onze Vader in de hemel’ 

 
Inzameling van de gaven 
1. Diaconale collecte voor het ZWO-project ‘Straatmeisjes in Ghana’ 
2. De voortgang van het kerkelijk leven in Zwolle 
De allerkleinsten kunnen opgehaald worden uit de kinderoppas.  
 
Zingen met BLaFF  ‘Go down Moses’  
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’ (staand) 
 

Zending en zegen 

 
 

Uitgangscollecte: Stille hulp 
 
Als u wilt reageren op deze dienst neem dan contact op met de voorganger of 
stuur een mailtje aan raaderedienst@adventskerk.nl 
 
Na afloop is iedereen welkom in zaal 2 voor de Diaconale Markt, koffie, ontmoeting 
 

 Voorganger ds. Nelleke Eygenraam 
 Ouderling Bert Haaksma  
 Diaken Joke Gosker 
 Organist Jeroen van der Scheer 
 Koster Wim Oelen 
 M.m.v. Esther, Bert Letwory and Friends, ZWO 
 


