
 

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 30 maart 2022, Adventskerk 
Vreemdelingen herbergen 

 

 
 
 
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 
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 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 1009 
 
Psalmgebed, gesproken en gezongen  

Lezen | Psalm 146: 1-6a (NBV21)  
Zingen | Psalm/Lied 146: 4 en 5 

 
Inleidende woorden 

 
Schriftlezing | Hebreeën 13: 1-3 (NBV21)  
 
Inkeer en verstilling bij een icoon 
 
Gedicht | ‘Ik liet hem toe’ Corrie Kopmels in ‘Zeven wegen van Barmhartigheid’  
 
Ik liet hem toe 
alsof niet hij naar mij, 
maar ik naar hem gezocht had. 
Hij sprak: 
 

Anders en toch ongeveer als jij, 
vraag ik voor even onderdak. 
Ik ben alleen gekomen, 
maar met veel achterblijvers in mijn hart 
vorm ik een menigte. 
 
Je huis kan nog zo veilig zijn, 
diep van binnen huiver ik. 
Luister naar mijn stem 
en respecteer mijn stilte. 
 
Piano(voor)spel 

 
Zingen | Lied 1005 
 
Gebeden |  Voorbeden, afgewisseld met het zingen van Lied 368-e  

‘God in de hemelen’ 
Stil gebed 
Avondgebed 
Gezongen Onze Vader Lied 369b 

 
Avondlied | Lied 263 
 

Zegenbede | allen staan 
v: Over onze harten en onze huizen 
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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 al kokend 
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. Hans Tissink 
Pianist   Kees Kuiper 

Namens ZWO Marjo Reijlink 
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