
 

              Eerste zondag  
      van de Veertigdagentijd  
                gezamenlijke dienst 
            26 februari 2023, 10:00u 
                  in de Adventskerk 

 
 

 
 
 

VOORBEREIDING 
Muzikale voorbereiding 
Inleidend orgelspel 
Welkom 
Aansteken van de tafelkaarsen Hierbij zingen we Liedboek 277 ‘Die ons 
voor het licht gemaakt hebt’ (2x cantorij, 2 x allen) 
 
Stilte  
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De gemeente gaat staan 
Bemoediging en drempelgebed 
v:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: God, op wie wij vertrouwen, 
g: BRENG ONS TOT INKEER EN VERNIEUW ONS 
v:  Houd ons de weg van uw Zoon voor ogen 
g: EN STERK ONS OM HEM TE VOLGEN. AMEN. 
We blijven staan 
 
Psalm van de zondag Liedboek 91: 1, 2, 3 ‘Wie in de schaduw Gods mag 
wonen’ zingend omlijst met de antifoon (cantorij):  

Wie Mij roept geef ik antwoord, Ik ben met hem in nood. 
Ik geef antwoord die mij roept. Ik ben met hem in nood.  
Ik ben met hem in nood! 

Hierna gaat de gemeente gaat zitten 
 
Gebed om ontferming afgewisseld en afgerond met Liedboek 301a (een 
Kyrië uit de orthodoxe liturgie van Oekraïne)  
 
RONDOM HET WOORD      
 
Groet 
v:  De Heer zal bij u zijn! 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 
 
Met de kinderen 
Aandacht voor het Veertigdagenproject ‘Verander je mee?’  
Vandaag: Waar zeg jij nee tegen? 
Projectlied (tekst: Erik Iedema /melodie Liedboek 536) 
 
1 Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. 
 Met de verhalen van het goede leven 
 zal God ons hoop en licht en liefde geven. 
 Vier met ons mee dat alles anders kan. 
 
2 Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 
 Kom met geluk en kom ook met je vragen. 
 God wijst de weg in deze veertig dagen. 
 Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 
De kinderen gaan naar hun eigen ruimte 
 
Inleidende woorden 
 
Zingen Liedboek 538 ‘Een mens te zijn op aarde’ 1 allen, 2 cantorij, 3 allen, 4 
allen met cantorij 
 
Gebed van de zondag 
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Het evangelie, bezongen en gelezen 
 Zingen Liedboek 539: 1 ‘Jezus, diep in de woestijn’ 
 Lezing Matteüs 4:1-4 
 Zingen Liedboek 539: 2  ‘Veertig dagen zonder brood’ 
 Lezing Matteüs 4: 5-7 
 Zingen Liedboek 539: 3 ‘Alle rijkdom, alle macht’ 
 Lezing Matteüs 4: 8-11 
 Zingen Liedboek 539: 4 (mannen van de cantorij) en 5 (allen) 
 
Overdenking 
 
Muzikaal meditatief 
Zingen Liedboek 993 ‘Samen op de aarde’: 1 en 2 cantorij, 3 en 4 allen,  
5 en 6 cantorij, 7 allen 
 
BARMHARTIGHEID 
 
Aandacht voor het ZWO-project in Bangladesh met als gast Martin 
Teunissen, verbonden aan Kerk in Actie 
 
Diaconale en pastorale mededelingen 
 
Gebeden 

- Dankgebed en voorbeden met telkens Liedboek 368e ‘God in de 
hemelen’ 1e keer cantorij, volgende keren allen 
- Stilte voor persoonlijk gebed 
- Een ander Onze Vader: 

v: Laten wij ons verenigen in het gebed dat Jezus ons heeft aangereikt: 
g: ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT. 
v: Wij zijn kwetsbaar en vaak bang te verliezen.  

U schenkt ons wijsheid, liefde en leven.  
Allen die uitzien naar een menswaardig bestaan,  
staan in uw handpalmen gegrift. 

g: UW NAAM WORDE GEHEILIGD. 
v: Met alle mensen die zoeken naar uw Rijk van gerechtigheid, bidden wij: 
g: UW KONINKRIJK KOME. 
v: In de hoop op een kerk  

die zich inzet voor een wereld van recht en vrede, bidden wij: 
g: UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL. 
v: Terwijl wij ons inzetten voor een leefbare aarde,  

beseffen wij dat wij dit slechts uit uw hand kunnen ontvangen.  
En wij bidden U:  

g: GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD. 
v: Geef ons de wil om te zorgen en te delen  

en neem onze zelfzucht en egoïsme van ons weg. 
g: VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,  

ZOALS OOK WIJ AAN ANDEREN HUN SCHULD VERGEVEN. 
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v: Wij belijden dat wij soms zwichten voor snelle oplossingen voor onszelf 
 zonder rekening te houden met anderen of met de toekomst. 

Daarom bidden wij: 
g: LEID ONS NIET IN VERZOEKING. 
v: Wij hebben het vaak druk met onszelf  

en schieten dan te kort in het opkomen voor anderen. Wij bidden U: 
g: VERLOS ONS VAN HET KWAAD. 
v: U bent de God van alle mensen. Uw liefde omvat alles en allen.  

Door uw genade komt ons de vrede toe en in uw leven mogen wij leven. 
 
g: (samen zingen het slot van Liedboek 369b) 

WANT VAN U IS HET KONINKRIJK  
EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID, 
IN EEUWIGHEID. AMEN. 

 
Aandacht voor de collecte (die bij de uitgang gehouden wordt) 
 1. Het werk van de diaconie 
 2. Een levendige Protestantse Gemeente Zwolle 
 3. Stille Hulp 
 4. Extra: Paarse Bus voor het ZWO-project ‘Veilig koken in Bangladesh’ 
 
De kinderen komen terug 
 
Gezongen zegenbede (staand) Liedboek 430 ‘Bevelen wij elkaar in de 
hoede van de Eeuwige’ 
 
Uitleidend orgelspel 
 
In zaal 2 is gelegenheid om samen koffie/thee/limonade te drinken, 
elkaar te ontmoeten en met elkaar en Martin Teunissen in gesprek te gaan 
n.a.v. het ZWO-project in Bangladesh en ons eigen leven 
 
Deze dienst is voorbereid met de muziekcommissie van de Adventskerk-
cantorij en in samenspraak met de gezamenlijke ZWO-commissie 
Voorganger: ds. Nelleke Eygenraam 
Ouderling:  Cora Tienstra 
Diaken:  Ina Stomp 
Organist:  Jeroen van der Scheer  
Cantorij:  Adventskerkcantorij o.l.v. Rudie Altelaar 
Koster:   Henk Tienstra 
Kinderkring 
Medewerkers beeld en geluid 
Medewerkers ontvangst 
En vele anderen 
 
Afbeelding voorkant: Kind op Zondag, Veertigdagentijd en Pasen 2023  
© Kwintessens 2023 


