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Oosterkerk Zwolle      Protestantse Gemeente 
               Zondag 11 februari Zing mijn ziel 

 
                                                                                                                                
voorganger: ds. Iemke Epema 
organist: Rudie Altelaar 
viool: Wieteke Koopman 
saxofoon: Annika Hakkers 
piano: Geeske Koopman 
muziale meditatie: Nel vd Maden                          
lector: Gery Bruins 
tekening: Thera Grimmius 
 
VOORBEREIDING 
 
Oefenen Lied 986 
 
Vater unser im Himmelreich  D. Buxtehude  
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Woord van welkom 
 
Moment van stilte en aansteken kaarsen 
 
Zingen Lied 986 (allen gaan staan) 
 
Bemoediging en drempelgebed  
 
v: Onze hulp is in de naam van de Heer 
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: God dat Uw woorden van leven en licht 
    worden opgevangen en doorgegeven 
a: DOE ONS DAARVAN ZINGEN - AMEN 
 
Zingen Lied 986 vs 4                                         
(daarna gaan allen zitten) 
 
Zing zacht  (Liedboek, p. 577) 
 
Cossacks  Katherine en Hughes Colledge 
 
SCHRIFT 
 
Groet v: De Heer zal bij u zijn 
          a: DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Gebed bij de opening van de Schrift  
L 332, 1x vrouwen, 1x mannen, 1 x allen 
 
Met de kinderen 
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Zingen Lied 218 vs 1 en 5 
 
Lezen Psalm 146 
 
Hallelujah- Leonard Cohen 
 
Halleluja betekent: Prijs de Heer!  
 
Over dit Hallelujah heeft Cohen zelf gezegd dat een 
halleluja gezongen vanuit het besef van falen en 
gebrokenheid net zo veel waarde heeft als een 
ongebroken halleluja. 
 
Zingen: Lied 713 vs 1 en 2 
 
Een kleine uitleg over de muzikale meditatie 
 
Overdenking 
 
Muzikale meditatie: Prelude in cis op 9  voor de 
linkerhand van Alexander Scriabin  
 
Zingen  Lied  657 
 
Kinderen zingen Zomaar een liedje 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Aandachtsboek 
Voorbeden, onderbroken door Lied  367 k     Stil 
gebed en Onze Vader 
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Inzameling der gaven  
 
Slotlied:  Lied 868 vs 1,2 en 5 (staande) 
 
Zegen: Lied  430 

An Wasserflüssen Babylon  J.S. Bach 

Om mee naar huis te nemen                              

Laatste oordeel in de kerk van Rynkeby 
 
Dat staat nergens in de dogmatiek 
hoogstens in het boek van de gezangen 
dat het diepste menselijk verlangen 
wordt vervuld met zingen en muziek 
 
dat de rechter op die dag der dagen 
waar de dichter van geschreven heeft 
niet van straf en oordeel zal gewagen 
maar het teken voor het zingen geeft, 
 
en dat dan de engelen in kringen 
ieder op zijn eigen instrument 
spelen en de zaligen dan zingen 
ziende op de grote dirigent 
 
die de maat van de muziek der sferen 
slaat met beide handen hoog omhoog, 
tronende in heerlijkheid en ere 
op de banen van de regenboog. 
 
                                                          Jan Willem Schulte Nordholt 


