
 

Adventskerk en Oosterkerk Zwolle  
Vespers in de Veertigdagentijd 
 ‘IK BEN ER VOOR JOU’ 
woensdag 3 maart 2021, 19:30 u 
vanuit de Adventskerk 
‘ZIEKEN BEZOEKEN’ 

 

 
Inleidend orgelspel of pianospel  
 
Begroeting en openingsgebed 
 
De kaarsen worden aangestoken met Licht van de Paaskaars 
 
Psalmgebed  Psalm 25 | Liedboek 25c 
Refrein (2x)   Naar U gaat mijn verlangen, Heer 
    Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
Vers 1 (gesproken)  Zou Gij ooit mij te schande maken? 
    Nee, voor allen die op U wachten 
    zijt Gij een goede en betrouwbare God. 
 
Refrein (2x)   Naar U gaat mijn verlangen, Heer 
    Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
Vers 2 (gesproken)  Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, 
    zet mij op het spoor van uw waarheid. 
    Zend mij uw licht en uw troost tegemoet.  
 
 
Refrein (2x)   Naar U gaat mijn verlangen, Heer 
    Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
 
Vers 3 (gesproken): Steeds weer zoeken mijn ogen naar U, 
    hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 
    eeuwige God, wij willen U zien.  
 
Refrein (2x)   Naar U gaat mijn verlangen, Heer 
    Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
 
Evangelielezing   Mattheüs 25: 35 en 36  
 ‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te 
drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie 
kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie 
kwamen naar mij toe.’  
 
Enkele gedachten  ter overweging  - met afbeelding van Pat de Vylder  
 
Orgelspel/pianospel 
 



- 2 - 
Gedicht 
 
 Tel met mij mee 

de uren  
die zo traag vergaan. 
 
Stel mij gerust 
nu in mijn lichaam 
onrust huist. 
 
Verdrijf de angst 
die rondspookt 
in mijn ziel. 
 
Kom met nieuw licht 
nu veel in mij 
verlangt naar U. 

 
(Luc Wolthuis, Liedboek p. 582) 
 
Gebeden  

o Dankgebed en voorbeden, 
telkens afgewisseld met Lied  368e ‘God in de hemelen, zie naar uw mensen, wijs 
ons de weg van het leven’ en het aansteken van een lichtje 

o Stil gebed 
o Onze Vader  

 
Avondlied Lied 259: 1, 2, 3, 4  
 
Zegenbede 
 
Orgelspel of pianospel  
 
Paarse bussen 
Tijdens de Veertigdagentijd staan er dit jaar helaas geen paarse bussen in de 
kerkzaal. Wel kan er een gift overgemaakt worden aan het gezamenlijke ZWO-
project ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana’. Voor wie de app van 
Appostel geïnstalleerd heeft: in deze periode staat bij elke zondag steeds een 4e 
collecte genoemd, speciaal voor Ghana. Mocht u de app niet willen gebruiken dan 
kunt u uw collectegeld ook overmaken op: Diaconie Adventskerk NL30RABO 0113 
9026 38 ovv straatmeisjes Ghana.  
 

* * * * *  
  
Liturg:  Ds. Nelleke Eygenraam 
Organist/pianist: Kees Kuiper 
Lector:  Dienke ten Klooster (ZWO) 
Gebeden:  Willy Meijer (Gebedsgroep) 
Koster:   Wim Oelen 
Techniek:  Bedieners van beamer en camera’s  


