
  
Adventskerk, 25 oktober 2020  
Zesde zondag van de herfsttijd 
 

 
Orgelspel bij binnenkomst van de ambtsdragers 
 
Woord van welkom en aansteken van de kaarsen 
 
Aanvangslied LB 25a: 1 en 2 ‘Mijn ogen zijn gevestigd’ (zanggroepje) 
 
Woorden van bemoediging 
 
Kyriegebed  Na ‘Zo bidden wij tot U’ zingen voorganger en zanggroep LB 301k  

(I = voorganger, II is zanggroep) 
 
Gezongen gloria en gebed van de zondag LB 701: 1, 2, 3, 4 ‘Zij zit als een vogel’ 
(zanggroepje) 
 
Groet 
v: De Heer zal bij u zijn! 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 
 
Schriftlezing Exodus 6:2-9 
 
Zang  LB 168: 1 en 2 (zanggroepje)  
Voorzang:  voorganger 
Allen:   zanggroepje 
Refrein:  voorganger en zanggroep 
 
Schriftlezing  Exodus 6:28 - 7:7 
 
Overweging 
 
Orgel(voor)spel 
 
Zang  LB 221: 1, 2, 3 ‘Zo vriendelijk en veilig’ (zanggroepje) 
 
Pastorale en diaconale mededelingen  
 
Gebeden 
 Dankgebed en voorbeden  

(tijdens de gebeden ‘vallen’ er een-voor-een 12 kiezelstenen op een schaal’) 
 Stilte voor persoonlijke gebeden 
 Gezamenlijk  gesproken ‘Onze Vader’  
 
Aandacht voor de collecte 

1. Het werk van de diaconie 
2. De voortgang van het kerkelijk leven in de Protestantse Gemeente Zwolle 
3. Extra collecte voor de diaconie 



Slotlied ‘Ga maar gerust’: 1, 2 en 3  uit: ‘Het liefste lied van overzee’ (zanggroepje) 

 
 
2 Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan 

Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 
 

3 Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben ik de hand, die al je tranen wist. 

 
Zending en zegen (allen gaan staan) met door allen gesproken ‘AMEN’ 
 
 
Voorganger:  ds. Cor Baljeu (wijkgemeente Open Kring) 
Organist:  Willem Rose 
Ouderling:  Bert Haaksma 
Diaken:  Hetty Meiberg 
Koster:  Marten Wignand 
Zanggroepje:  Jacqueline Stil, Maga Tigelaar, Marjon Mulder,  

Gerrit Jellema, Tonie Kerssies 
Bediener(s) van beamer en camera’s 
Ontvangstmedewerkers 
 


