
 

Adventskerk en Oosterkerk Zwolle  
Vespers in de Veertigdagentijd 
 ‘IK BEN ER VOOR JOU’ 
woensdag 17 maart 2021, 19:30 u 
vanuit de Adventskerk 
‘DE VREEMDELINGEN ONDERDAK BIEDEN’ 

 
Inleidend orgelspel of pianospel  
 
De kaarsen worden aangestoken met Licht van de Paaskaars 
 
Begroeting en openingsgebed 
 
Psalmgebed | Lied 999 (bij Psalm 132: 3-5) 
Vers 1 (gesproken)  Ik zal in mijn huis niet wonen, 
    ik zal op mijn bed niet slapen, 
    ik zal mijn ogen niet dichtdoen, 
    ik zal niet rusten geen ogenblik, 
    voordat ik heb gevonden: 
    een plek waar Hij wonen kan, 
    een plaats om te rusten voor Hem  
    die God is, de enige ware. 
    
Refrein   Een plek waar Hij wonen kan, 
(2 keer)   een plaats om te rusten voor Hem  
    die God is, de enige ware. 
 
Vers 2 (gesproken)  Ik zal in mijn huis niet wonen, 
    ik zal mijn ogen niet dichtdoen, 
    ik zal niet rusten, geen ogenblik, 
    ik mag versmachten van dorst, 
    tot ik gevonden heb: 
    een plek waar de doden leven, 
    de plaats waar recht wordt gedaan 
    aan de verworpenen der aarde. 
 
Refrein   Een plek waar de doden leven, 
(2 keer)   de plaats waar recht wordt gedaan 
    aan de verworpenen der aarde. 
 
Inleidende woorden 
 
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 
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Gedicht | Melden  

 
Melden 
 
Is dus wel verplicht ja. In gebouw a staat b 
als het daar niet tussen x en y uur dicht is 
wegens middageten. Wat gemeld moet 
want geweten: onder meer waarom niet 
op de plaats gebleven, bewijs van nog 
bestaan en mate van verstoren. 
 
Is er een krijgen ook? Jazeker. Te noemen: 
kansen. Maar hangt er wel van af. En wel. 
Van af. Natuurlijk is er ook een wachten. 
Er zijn rijen dus. Een rij is onvermijdelijk. 
Een rij. Wordt genoeg afgehandeld? Schuiven 
de wachtenden gestaag naar voren? 
 
Men wordt verwerkt. Er wordt ingegrepen. 
Maar melden moet eerst, want anders 
geen beginnen aan. Ook niet ten overstaan 
van wie bestaan ziet en in vel zal knijpen. 
Vel telt niet. Nee. Helaas. Dus eerst bewijzen  
er te zijn, want ook te zijn geboren. 

 
Joke van Leeuwen, uit: ‘Het moet nog ergens liggen’, Querido, 2016 
 
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 252: 1 t/m 4 ‘De avondwind draagt deze dag’ 
 
Zegenbede 
 
Orgelspel of pianospel  
 
ZWO-project 
Gezamenlijk actie in de veertigdagentijd ‘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. U kunt uw 
collectegeld ook overmaken op: Diaconie Adventskerk NL30RABO 0113 9026 38 
ovv straatmeisjes Ghana.  

* * * * *   
Liturg:  Ds. Nelleke Eygenraam 
Organist/pianist: Kees Kuiper 
Lector:  Joke Gosker (ZWO) 
Techniek:  Bedieners van beamer en camera’s  


