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Avonddienst Palmzondag  

25 maart 2018 

Oosterkerk 

 

Hongerdoek 2017 2018  Chidi Kwubiri ‘Ik ben, omdat wij zijn.’ 

Voorganger: ds. Nelleke Eygenraam 

Met medewerking van  

de Zwolse Cantorij olv Rudie Altelaar 

Organist Marijn de Jong 
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Eerste lied 

L 834 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ 

Aansteken van de kaarsen 

Opening:     

Vg.: Heer, open mijn lippen. 

Allen: Mijn mond zal zingen van uw eer. 

Vg.: God, kom mij te hulp. 

Allen: Heer, haast u mij te helpen. 

 

Psalmengebed     

     

Psalm 51a 

Refrein : 1 cantorij; 2 allen 

Cantorij:  Wees mij, God, in uw goedheid 

genadig,  

neem in uw oneindig erbarmen mijn 

overtredingen weg. Refrein: Allen 
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Zuiver mij geheel van mijn zonde, reinig mij 

van wat ik misdeed. Refrein allen: 

Verban mij niet: ver van uw aanschijn, noch 

onttrek mij uw heilige Geest. Refrein allen: 

Hergeef mij het geluk om uw heil, laat 

bereide gezindheid mijn kracht zijn.  

Refrein allen: 

 

Psalm 130 

Refrein : 1 cantorij; 2 allen 

 

Cantorij: Uit de diepten roep ik tot U, o Heer, 
Heer luister naar mijn smeken, als u alle 

zonden tellen zou, wie kan dan uw oordeel 

doorstaan? 
Bij U is vergeving en genade, daarom durf ik 

tot U te gaan. 
Mijn ziel kijkt hoopvol naar U uit, zoals een 

wachter uitziet naar de morgen. 
Zie, Israël, uit naar Jahweh, de Heer, Hij is 

uw verlosser, Hij geeft genade. Hij is het die 
Israël bevrijden zal, die zijn volk tilt uit de 

zonde. 
Refrein allen: 
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Psalm 71 

Refrein : 1 cantorij; 2 allen 

Cantorij: Tot U, o Heer neem ik mijn 

toevlucht. Ik bid U, laat mij niet alleen. 

Bevrijd en verlos mij door uw genade. Hoor 

mij aan en kom mij te hulp. Wees voor mij 

een veilige haven, een toevluchtsoord waar ik 

steeds schuilen kan. Houd mij Heer, uit de 

klauwen van wrede tirannen, uit de greep 

van hen die mij kwaad willen doen. 

Refrein allen: 

 

Cantorij: Van jongsaf bent U mijn 

beschermer geweest; op u heb ik vertrouwd 

vanaf mijn jeugd. Al voor ik geboren was, 

was U mijn betrouwen. Ik was veilig bij U in 

de schoot van mijn moeder. 

En ieder, die wilde, kon zien, hoe uw hand 

mij beschermde, 

Want altijd heb ik uw lof gezongen; ik prees 

uw glorie alle dagen van mijn leven. 

Refrein allen: 
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Cantorij: Eer aan de vader en de Zoon en 

aan de heil’ge Geest, zoals het was in het 

begin en nu en altijd tot in de eeuwen der 

eeuwen, Amen.  

Refrein allen: 

 

Lezing  

Psalm 51: 3-4 en 9-11  

‘Turn thy face from my sins’     Thomas 

Attwood (ps 51: 11-13) 

Turn thy face from my sins and put out all 
my misdeeds. 

Make me a clean heart, o God, and renew a 
right spirit within me,  

Cast me not away, from thy presence, and 
take not thy Holy Spirit from me. 

 

Lezing  

Jesaja 50-4-7     

Lied 160B ‘Laat onder u de gezindheid zijn.’  
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Lezingen uit Marcus    

      

Mc. 14: 1-9 

Lied 568b ‘Ubi caritas’ 

Mc. 14: 10-21 

Lied 567 ‘Hij onthaalde ons aan tafel’ 

Mc. 14: 22 – 25 

Lied 374 ‘U verborgen Christus: ‘ 

1C; 2 Mannen; 3 Vrouwen; 4 Mannen; 5C; 6 

Allen.  

 

Stilte  

 

Misereor hongerdoek 2017-2018  

 

Stilte 

 

Lied 529 ‘Mijn dienstknecht mijn geliefde’ 

1C; 2C; 3 vrouwen; 4C; 5 mannen; 6 Allen
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Gebeden      

     

Avondgebed 

Stilgebed 

Onze Vader 

 

Slotlied      

      

Lied 565 ‘Het hoogste woord daalt uit het 

licht’  

1C; 2C; 3 Vrouwen; 4C; 5 Mannen; 6 Allen.  

Zegen 

 Collecte bij de uitgang  

(40 dgn Project van ZWO tbv Oeganda.)  

 

 

 

 


