
 

Adventskerk en Oosterkerk Zwolle  
Vespers in de Veertigdagendagen 
woensdagavonden 19:30u  
Oosterkerk: 9, 23 maart, 6 april 
Adventskerk: 16, 30 maart 
Thema: ‘Alles komt goed?! - Wegen van 
barmhartigheid’ 
 

 

WOENSDAG 9 MAART, OOSTERKERK 
Biddag voor gewas en arbeid - Zorg voor de aarde 

 
 
Inleidende pianomuziek 
 
De kaarsen worden aangestoken met licht van de Paaskaars 
 
Stilte 
 
Openingsgebed | allen staan 
v: God, kom ons te hulp 
g: STERK IN ONS HET VERTROUWEN DAT HET GOED KOMT 
v: hoor ons bidden en zingen 
 en sta voor ons open. 
g: OPEN ONS VOOR U 

EN VOOR UW WOORDEN VAN LEVEN 
v: door Hem die voor ons uitgaat 
 en met ons meegaat. 
g: AMEN. 
 (De gemeente gaat weer zitten) 
 
Zingen | Lied 275: 1 t/m 5  ‘Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig’  
 
Psalmgebed, gesproken en gezongen  

Lezen | Psalm 103:1-7 (NBV21)  
Zingen | Psalm/Lied 103: 1 en 5  

 
Inleidende woorden  
 
Evangelie | Lucas 11:1-13 (NBV21) 
 
Inkeer en verstilling 
 
Piano(voor)spel 
 
Zingen | Lied 995: 1, 2 ‘O Vader, trek het lot U aan’ 
 
Gebeden |  Voorbeden 

Zingen Lied 368-e (2x) ‘God in de hemelen’ 
Stil gebed 
Avondgebed 

 



- 2 - 
Avondlied | Lied 252 ‘De zon daalt in de zee’ 
 
Zegenbede | allen staan 
v: Over onze harten en onze huizen 
g:  DE ZEGEN VAN GOD - 
 
v: in ons leven en ons geloven 
g: DE LIEFDE VAN GOD - 
 
v: in ziekte en gezondheid 
g: DE BARMHARTIGHEID VAN GOD: 
 
v: in ons komen en ons gaan 
g: DE VREDE VAN GOD - 

AMEN. 
 
 
 
Bij de uitgang staat een paarse bus voor uw bijdrage aan het ZWO-project 
‘Veilig koken in Bangladesh’ 
Dit project ondersteunt vrouwen in Bangladesh die geleerd hebben om een 
milieuvriendelijke bodemverrijker te produceren! Hiermee dragen ze bij aan de 
strijd tegen de opwarming van de aarde.  
Er valt van alles over te lezen op: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/klimaat-en-
inkomensverbetering-op-het-platteland-van-bangladesh/ 
  
 
 
 
Voorganger  ds. Nelleke Eygenraam 
Pianist   Kees Kuiper 
Namens ZWO Joke Gosker 


