
 

Adventskerk en Oosterkerk Zwolle  
Gezamenlijke viering 
20 februari 2022 9:30u  
vanuit de Adventskerk 
Thema: ‘Kansen’ 
 

 

OM TE BEGINNEN 
 
Inleidend orgelspel  
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Stilte 
 
Bemoediging en drempelgebed | allen staan 
o: Hier in de kerk, thuis of waar ook maar… God verbindt ons: 
 Vader, Zoon en heilige Geest. 
g: WEES BIJ ONS, GOD. 
o: Geef ons de kans om verder te kijken dan onszelf. 
g: OPEN ONS HART EN ONZE OGEN 
o: Richt onze aandacht op U, op elkaar en de wereld om ons heen.  
 Amen. 
(De gemeente  gaat weer zitten) 
 
Lied 973 ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ 1en 2 zanggroep; 3 en 4 allen 
 
Groet 
v: De Heer zal bij u zijn! 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 
 
Gebed  
 
KANSEN 
 
Inleidende woorden | met foto’s 
 
Gefilmd gesprek | Olga 
 
Lied  ‘Wij mensen blijven dromen dromen’  (t: Marijke de Bruijne/m: Psalm 72)  
1 zanggroep; 2 en 3 allen 
 
1. Wij mensen blijven dromen dromen 
en vergezichten zien, 
een nieuwe aarde die gaat komen 
te vinden al misschien. 
Wij dromen van de mensenrechten 
die ieder mens dan heeft, 
niet langer tegen onrecht vechten, 
daar ’t recht van vrede leeft. 
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2. Wij zijn een schakel in de keten, 
verbintenis van hoop 
mensen op zoek naar beter weten, 
oprechter levensloop. 
En licht en sterk vol zachte krachten 
die onverzet’lijk zijn, 
bevechten wij de kwade machten, 
die niet te tellen zijn. 
 
3. Waar mensen putten uit die bronnen 
van droom als werk’lijkheid, 
daar is Gods toekomst al begonnen 
in onze levenstijd. 
Wie in die dromen durft geloven 
voelt zelf verandering, 
vertwijfeling en wanhoop doven, 
in blijde aarzeling. 
 
Videogesprek | Mark 
 
Luisterlied| LB 388 ‘Voor ieder van ons een plaats een plaats aan de tafel’   
 
RONDOM HET WOORD 
 
Evangelie | Matteüs 20: 1-16  
 
Zingen | LB 990 ‘De laatste worden de eersten’  1, 2 zanggroep; 3 en 6 allen 
 
Overweging 
 
Lied | ‘De dag is al bijna voorbij’ | BLaFF  
 
 De dag is al bijna voorbij 
 en niemand die tegen je zei: 
 kom maar mee en werk voor mij 
 
 De anderen stonden vooraan 
 en zijn met hun baas meegegaan 
 en ze lieten jou hier staan 
 
 Maar God zei: doe maar mee 
 Jij krijgt evenveel 

Jij krijgt evenveel als de rest 
 
 Ook al ben je laat 

Ik zet jou vooraan 
Ik zet jou vooraan bij de rest 

 
MEELEVEN EN AANDACHT 
 
Afronding van het project | bericht van Kerk in Actie, Annemarieke Voorsluijs 
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Diaconale en pastorale mededelingen, aandacht voor bloemen en collecte 
 1. Het werk van de Diaconie 
 2. De voortgang van het kerkelijk leven 
 3. Studentenpastoraat in Zwolle 
 
Gebeden |  Dankgebed en voorbeden, beantwoord met LB 367k (zanggroep) 

stil gebed  
LB 1006 ‘Onze Vader in de hemel’  (allen) 

 
DE WERELD IN 
 
Muziek en zang door BLaFF | Een medley van Spirituals 

o Down bij the Riverside 
o Do Lord oh do Lord, oh do remember me 
o Its’s me, it’s me, it’s me oh Lord 
o Give me that old time religion 

 
Woord voor onderweg 
 
Zegen (staand)| gevolgd door een gesproken AMEN door allen 
 
Slotlied | LB 425 ‘Vervuld van uw zegen’ door allen (daarna gaat ieder weer 
zitten) 
 
Uitleidende muziek 
 
Op aanwijzing van de medewerkers van ontvangst kunt u opstaan en de kerkzaal 
verlaten. 
 
Collecten bij de uitgang   
 1. Het werk van de Diaconie 
 2. De voortgang van het kerkelijk leven 
 3. Studentenpastoraat in Zwolle 
 
 
Komende zondag 27 februari 
Gezamenlijke dienst in de Oosterkerk, 10:00u 
Voorgangers is ds. Elly Urban.  
Er zal een nieuw gezamenlijk ZWO-project van start gaan: voor vrouwen in 
Bangladesh. 
 
 


