
 

Adventskerk Zwolle Zuid, 15 maart 2020 9:30 uur  
Derde zondag in de Veertigdagentijd  
‘Oculi’ - ‘Ik houd mijn ogen gericht op de Heer (Ps 25:15) 
Viering van Schrift en Tafel 

 

OM TE BEGINNEN 
Inleidend 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 bereiden we ons voor op deze dienst. In de consistorie bidt de 
ouderling om een zegen over deze dienst 
 

De gemeente gaat staan bij het voorspel van het aanvangslied 
Zingen  Lied 25a: 1 en 2 ‘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 houden wij gericht op U, Heer, 
g: HOUD ONS VOOR OGEN! 
v: Keer U tot ons en wees ons genadig. 
g: BEVRIJD ONS UIT WAT ONS BENAUWT. 
v: Vergeef ons al onze zonden. 
g: OP U HOPEN WIJ. AMEN. 
De gemeente gaat zitten 
 
Kyriëlied Lied 130a ‘Uit angst en nood stijgt mijn gebed’ 
 
Groet 
v: De Heer zal bij u zijn! 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN 
 

Gebed van de zondag 
 
Projectlied ‘Een teken van leven’   (t: Erik Idema/m: Lied 637) 
1. De paaskaars brandt, zo weten wij: 
God maakt het licht voor jou en mij. 
Hij maakt een eind aan je verdriet, 
want Hij vergeet de mensen niet. 

2. Dit is het woord dat Hij ons geeft: 
Ik ben de Heer, een God die leeft. 
En waar je gaat ben Ik erbij, 
voor altijd ga ik aan je zij. 

Tijdens het naspel komen de kinderen naar voren  
 
Aandacht voor het 40-dagenproject 
 
RONDOM HET WOORD 
Thoralezing (1) Exodus 6:1-9 
Zingen  Psalm 105: 4 ‘De Heer heeft Izak uitverkoren’ 
Thoralezing (2) Exodus 6:28-30 en 7:1-7 
Zingen  Psalm 105: 9, 10 ‘De harten der Egyptenaren’ 
Evangelielezing Matteüs 7:7-12 
Lofprijzing  Lied 339a (staand) ‘U komt de lof toe’ 
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Verkondiging 
 

Orgel(voor)spel 
Zingen Lied 346 ‘Roept God een mens tot leven’ 1 en 2: allen,  

3: mannen, 4: vrouwen, 5: mannen, 6: vrouwen, 7: mannen,  
8: vrouwen, 9 en 10: allen 

 
RONDOM DE TAFEL VAN DE HEER 
Pastorale en diaconale mededelingen 
 

Gebeden met telkens Lied 367h 
 
Inzameling van de gaven 
1ste rondgang: Avondmaalscollecte (zie toelichting op blz. 3) 
2de rondgang: Het kerkelijk leven in de PGZ 

De kinderen komen terug. De gaven worden door de diaken naar de tafel 
gebracht. Brood en bekers worden naar binnen gebracht en op de tafel geplaatst.  
 
Nodiging tot het Avondmaal  
 
Aanhef 
 v: De harten omhoog! 
 g: ALS BLOEMEN NAAR DE ZON 
 v: Dank de Heer onze God 
 g: WIJ WILLEN GOD DANKEN! 
 
Tafelgebed  
 v: Die ons vasthoudt (…) 
  … Één met het grote koor van hemel en aarde zingen ook wij: 
 

Zingen (t: Willem Barnard/m: Psalm 118) 
Heilige God, hoe groot en heerlijk 

 is over ons uw naam en macht. 
Hemel en aarde zal U prijzen: 
Hosanna red ons door uw kracht. 

 Gezegend zij de grote Koning 
 die tot ons komt in ’s Heren naam. 
 Wij zeeg’nen U uit ’s heren woning, 
 wij zegenen U al tezaam. 
 
v: Gezegend om Jezus… 

 ‘Instellingswoorden’ 
 

g: ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ, 
ZIJN OPSTANDING VIEREN WIJ, 
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ. 
KOM, HEER!  

 
v: Beziel ons met uw Geest… 
 
Zingen ‘Onze Vader’ Lied 369b 
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Vredegroet  v: De vrede van Christus met u allen! 
   g: ZIJN VREDE OOK MET U! 
 
Brood en beker worden gedeeld tijdens orgelspel 
 
Gebed na de maaltijd 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied   Lied 103c: 1 en 3  
 

Zending en zegen 

 
 
Uitgangscollecte Onderhoud kerkgebouwen 
 
 
Paarse Bussen voor het ZWO-project ‘Straatmeisjes in Ghana’ 
 
Toelichting Avondmaalscollecte 
Op het trouwfeest van Jan Geurts en Joke Gosker 11⁄2 jaar geleden is het 
geweldige bedrag van €13.000 bij elkaar gebracht voor de vrouwenkliniek 
Bethesda in Mali. Op basis hiervan heeft de Stichting Medic in Apeldoorn materiaal 
voor een operatiekamer verzameld, ingepakt en op transport gezet naar Mali. De 
container komt omstreeks deze tijd aan in Bamako. Maar dan moeten de spullen 
nog geklaard worden door de douane. Dat kost veel geld. Helpt u mee deze klus te 
klaren? De kliniek is inmiddels wel van start gegaan met een team van 2 artsen, 2 
verpleegkundigen, 1 verloskundige en een laborant. Voor meer informatie, zie 
https://camazending.nl/content/bethesda- mali/ 
 
 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken 
en elkaar te ontmoeten. Als u wilt reageren op deze dienst neem dan contact op 
met de voorganger of stuur een mailtje aan raaderedienst@adventskerk.nl 
 

 
ZONDAG 15 MAART 2020  
  
 Ontvangst 

Voorganger 
Anneke Tuit 
ds. Nelleke Eygenraam 

 Ouderling Nelleke de Vries 
 Diaken Ina Stomp 
 Organist Robert Helder 
 Koster Wim Oelen 
   
 


