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Hartelijk welkom deze zondagmorgen in de Oosterkerk te Zeist!  
In deze dienst gaat Mink de Vries voor. Willem Boog is verantwoordelijk voor de 
muzikale ondersteuning. Ouderling van dienst is vandaag Bart Wesselink. Er is 
kinderdienst voor alle groepen en oppasdienst voor de allerkleinsten. Wij 
wensen u een gezegende en inspirerende dienst toe. Uiteraard is er na de dienst 
gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. Voor de jongeren is 
de East Coast open. 

 
 
Orde van dienst 

 
1 Bijeenkomen 
 
• Orgelspel: Liedbewerking 'Op bergen en in dalen, ja overal is God!' (Willem 

Hendrik Zwart) 
• Voorzang 704: 1, 2 en 3 - Dank, dank nu allen God 
• Verwelkoming door de ouderling 
• Aansteken van de paaskaars door Rosalie en Niels of Lotte 
• Inleiding dienst, thema: 'Elke vrucht zijn eigen oogst' 
• Intochtslied (gemeente staat) Psalm 67: 1, 2 en 3 - God zij ons gunstig  
• Bemoediging en Groet (gemeente gaat hierna zitten) 
• Samen zingen 887: 1, 2 en 3 - Wees stil en weet 
• Drempel of Smeekgebed   
• (Gloria)lied (aanbidding) JdH. 306 - Op bergen en in dalen 

 

1.   Op bergen en in dalen 

 en overal is God! 

 Waar wij ook immer dwalen 

 of toeven, daar is God! 

 Waar mijn gedachten zweven, 

 of stijgen daar is God! 

 Omlaag en hoog verheven, 

 ja, overal is God! 
 

2.   Zijn trouwe Vaderogen 

 zien alles van nabij! 

 Wie steunt op zijn vermogen, 

 die dekt en zegent Hij! 

 Hij hoort de jonge raven, 

 bekleedt met gras het dal, 

 heeft voor elk schepsel gaven, 

 ja, zorgt voor 't gans heelal! 
 

2  Woord 
 

• Gebed bij de opening van het Woord 
• Gemeente (Willem aan de vleugel) zingt het kinderlied ELB. 278: 1 en 2 - 

Laat de kinderen tot Mij komen 
 

Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst. 
 

• Eerste Bijbellezing uit Ruth 2: 15 t/m 21 
• Evangelielezing uit Mattheüs 6: 28 t/m 34 
• Samen zingen 910: 3 en 4 - Hij die met heerlijkheden 
• Uitleg en verkondiging 
 
3  Antwoord 
 

• Meditatief orgelspel: 'Al zou de vijgenboom niet bloeien... met Hem heb ik 
geen kwaad te duchten... Nochtans, ja nochtans zal ik juichen... voor Hem 
Die alles heeft volbracht'  

• Antwoordlied 718 - God, die leven hebt gegeven 
• Aandacht voor mensen en zaken in de gemeente (gemeente gaat staan) 

• Gedachtenis  
• Zingen ELB. 191: 1 - Veilig in Jezus armen 

• Gebedspunten uit gebedenboek 
• Gebeden  1. Dankgebed en Voorbeden, eindigend in 

     2. Stil gebed en/of 
     3. Het Onze Vader 

• Collecten onder orgelspel: 'Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de 
Geest?' (Gezang 252 LvdK.), 

 
De kinderen komen weer terug van de kinderdienst. 

 
• Slotlied (gemeente staat) 416 - Ga met God  
 
4  Uiteengaan 
 

• Zending en Zegen (gezongen amen) 
• Uiteengaan tijdens feestelijk orgelspel: Zij zullen vruchten dragen... God is 

hun heil, hun Rots! (Psalm 92: 8). 
 
 
Vandaag na de dienst kunt collectebonnen kopen bij Yneke Kooij. Pin aanwezig.  
 
Volgende week om 10.00 uur in de Oosterkerk: ds. Marten Knevel en 
buurtpastor Walter Willigenburg 
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Donderdag 28 september: Peters Lunchcafé! 
Jawel, Peter’s Lunchcafé is donderdag 28 september weer geopend!  
Soep, kroketten, vers fruit: Peter haalt alles uit de kast voor deze lunch. 
Inloop 11.30 uur, aanvang 12.00 uur. Een kleine bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Tot ziens! 
 
Nodig buren uit voor 8 oktober 
Op 8 oktober is het thema van de Keuzekerk: ‘Spiegel-Beeld, kijken door de 
ogen van de buren’. Wij hopen in de kerkdienst op een ontmoeting met de 
buren van de kerk en met onze eigen buren. Helpt u mee om onze buren uit te 
nodigen? Gebruik de uitnodigingsflyer om een van je eigen buren uit te nodigen. 
Gisteren zijn er flyers verspreid in de omgeving van de kerk. Het is helaas niet 
gelukt om in alle straten te verspreiden. Helpt u mee om de stapeltjes die er 
nog liggen rond te brengen vandaag? Ze liggen op de tafel achterin de kerk. 
 
Spiegels voor Margot 
Margot Veerkamp zoekt spiegels. Zij wil ze samen met kinderen decoreren en in 
de kerkzaal hangen tijdens de jaarthema-diensten. Zoals je misschien gehoord 
hebt, is het jaarthema: ‘Spiegel-Beeld’. Heb je nog ergens een spiegel, groot of 
klein, die je kwijt kunt? Neem die dan aanstaande zondag mee naar de kerk en 
lever ze in bij Peter Bosma (koster) of bij Margot Veerkamp. Margot zal je zeer 
dankbaar zijn. 
 
O.V.O.-nieuws 
Kort verslag excursie op 20 september bij de Zevende-dags Adventisten.   
Met 20 gemeenteleden hebben wij deze kerkgenootschap bezocht. Het is een 
tamelijk jonge internationale protestants-christelijke stroming. Op zaterdag 
vieren zij hun rustdag, zoals in de joodse cultuur gebruikelijk is. Hun bevlogen 
persoonlijke getuigenissen maakte diepe indruk op ons. Zij leven zonder 
dogma's, maar hebben in 1980 hun 28 fundamentele geloofspunten 
internationaal aanvaard. Het geloofsgesprek met ons was open, respectvol en 
gaf veel stof tot nadenken. De zeer uitgebreide lunch was verrassend en 
vegetarisch. Hoe verschillend wij als mensen ook denken, dit was voor beide 
partijen een zegenrijke ontmoeting.   
Namens de O.V.O.-beleidsgroep, Harry en Jeannette Hogenbirk   
 
Zalig de vredestichters 
Vanmiddag bent u van harte uitgenodigd voor een vredesontmoeting als 
afsluiting van de vredesweek, georganiseerd door het Platform voor 
Levensbeschouwingen en Religies. Deze wordt gehouden om 15.30 uur, in de 
moskee in de Clomp. Tijdens deze bijeenkomst wordt de vredesduif Zeist 
uitgereikt door Najib Zahri, die de vredesduif Zeist vorig jaar ontving. 
 
Christelijk geloven, waarom zou je? 
In het vorige seizoen kwamen we een aantal keer bij elkaar met een groep 
jongeren van c.a. 18 tot 22 jaar bij Jolande en mij thuis. We spraken over 
geloven, over God, de Bijbel en de Kerk. Dit jaar willen we deze groep 

voortzetten en iets uitbreiden tot een groep van 18 tot 25 jaar. We komen de  
eerste keer samen op zondagavond 1 oktober in de pastorie: Charlotte de 
Bourbonlaan 32, Zeist. We beginnen om 20:00 uur en vanaf 19:45 uur staat er 
koffie en thee klaar. Kijk voor meer informatie op: www.oosterkerkzeist.nl. 
 
Bijbelstudiemateriaal Groeigroepen 
Onder de knop ‘Groeigroepen’ bij ‘Activiteiten’ op www.oosterkerkzeist.nl is 
materiaal voor groeigroepen te vinden rond de thema’s van de Keuze Kerk 
diensten. Dit materiaal is nu aangevuld met artikelen, die in kaart brengen hoe 
in de Bijbel gesproken wordt over de thema’s Buren (naasten); Kinderen, Arbeid 
en Vrouwen. 
 
Nieuwe gespreksgroep? 
Tijdens de groeigroepenstart waren er enkele gemeenteleden die graag aan een 
nieuwe gesprekskring willen deelnemen. Ze hebben belangstelling voor een 
groep van verschillende leeftijden en voor een groep van twintigers. Heb je 
belangstelling voor een van deze twee groepen? Neem dan even contact op 
met Marten Knevel. 
 
Denkt u mee over Keuzekerk met kinderen? 
Woensdagavond 27 september willen we de Keuzekerk van 12 november 
voorbereiden. Het is een schoolkerkdienst. Heeft u goede ideeën voor een dienst 
met kinderen? U bent welkom om mee te denken om 20:00 uur in de 
Oosterkerk. 
 
Concert Cello8tet in Oosterkerk 
Het Cello8ctet Amsterdam (www.cello8ctet.com) wilde graag in het Beauforthuis 
een CD opnemen met muziek van Philip Glass. Vanwege de dakrenovatie was 
dit niet mogelijk in het Beauforthuis, maar gelukkig konden ze wel in 
de Oosterkerk terecht. Als tegenprestatie en dank hiervoor treedt het Cello8ctet 
exclusief op voor de Vrienden van Oosterkerk en Beauforthuis en bieden zij ons 
op 11 oktober om 20:15 uur in de Oosterkerk een concert aan, waarvoor het 
Beauforthuis alle Oosterkerkleden van harte uitnodigt. Kaarten reserveren kan 
via de link op www.oosterkerkzeist.nl. 
 
Kopij Zondagsgroet kunt u voor a.s. donderdag 17.00u aanleveren per email op 
zondagsgroet@oosterkerkzeist.nl. - AR  - 


