
 

Adventskerk en Oosterkerk Zwolle  
Vespers in de Veertigdagentijd 
 ‘IK BEN ER VOOR JOU’ 
woensdag 10 maart 2021, 19:30 u 
vanuit de Oosterkerk 
‘HONGERIGEN TE ETEN, DORSTIGEN TE DRINKEN GEVEN’ 

 

 
Inleidend orgelspel of pianospel  
 
De kaarsen worden aangestoken met Licht van de Paaskaars 
 
Begroeting en openingsgebed 
 
Psalmgebed |Psalm 126 (Liedboek 126a) 
 
Refrein   Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap 
    dat zal een droom zijn. 
 
Vers 1 (gesproken)  Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
    Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’ 
    Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
    Gij onze vreugde. 
 
Refrein   Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap 
    dat zal een droom zijn. 
 
Vers 2 (gesproken)  Breng ons dan thuis, keer ons tot leven 
    zoals rivieren in de woestijn 
    die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.  
 
Geen refrein 
 
 
Vers 3 (gesproken): Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
    Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
    Zingende keert hij terug met zijn schoven. 
 
Refrein   Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap 
    dat zal een droom zijn. 
 
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 afbeeldingen van Pat de Vylder  
 
Orgelspel/pianospel 
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Gedicht | Om bloesem aan de bomen 
 
1 
Om bloesem aan de bomen, 
om overvloed aan vrucht, 
om vissen in de stromen, 
om vogels in de lucht, 
om volle korenaren, 
om akkers wuivend graan, 
om voedsel uit de aarde, 
roepen wij, Heer, U aan! 

2 
Om water op het droge, 
om groei in de woestijn, 
om doorzettingsvermogen 
voor wie mistroostig zijn, 
om werk voor werkelozen, 
om toekomst, hier en nu, 
om hulp voor hulpelozen 
roepen wij, Heer, tot U! 
 

3 
Om goedheid die kan delen, 
om brood dat breken kan, 
om vrede voor zovelen, 
om land voor alleman, 
om gulheid die kan geven, 
om eigen ommekeer, 
om mededeelzaam leven 
bidden wij U, o Heer! 
 

4 
Om hoop, geloof en liefde, 
om vrijheid en om recht – 
dat eindelijk geschiede 
al wat Gij hebt voorzegd: 
uw rijk, Heer, laat het komen, 
uw wil alom gedaan, 
dan zal aan alle bomen 
de bloesem opengaan! 
 

(A.F. Troost, Zingende Gezegend) 
 
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 267: 1 t/m 4 ‘Wees bij ons, wees ons een geleide’ 
 
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. Mocht u de app 
niet willen gebruiken dan kunt u uw collectegeld ook overmaken op: Diaconie 
Adventskerk NL30RABO 0113 9026 38 ovv straatmeisjes Ghana.  
 

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


