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Hartelijk welkom deze zondagmorgen in de Oosterkerk te Zeist! In deze dienst 
gaat ds. Marten Knevel voor. Willem Boog is verantwoordelijk voor de muzikale 
ondersteuning. Tevens zingt vandaag de Oostercantorij. Ouderling van dienst is 
vandaag Martin Rus. Er is kinderdienst voor alle groepen en oppasdienst voor de 
allerkleinsten. Wij wensen u een gezegende en inspirerende dienst. Uiteraard is 
er na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.  

 
ORDE VAN DIENST 

 
1.  BIJEENKOMEN 
• Orgelspel: Twee 'Choralvorspiele' van Johann S. Bach 

• 'Wohl mir, das ich Jesum habe' | BWV 147 
• 'Wachet auf, ruft uns die Stimme' | BWV 645, waarna: 

• Voorzang 749: 2 en 3 - Sion hoort de wachters zingen 
• Verwelkoming door de ouderling 
• Aansteken van de paaskaars door Rosalie en Niels 

voor het intochtslied gaan we staan 
• Inleiding op de dienst 
• Bemoediging en Groet: Oostercantorij (solozang) Votum en Groet (Sela | 

koorarr. W.H. Boog) 
hierna kunt u gaan zitten 

• Gebed (zingenderwijs met de Oostercantorij) 418 - God, schenk ons de 
kracht (harm. W.H. Boog) 

de kinderen gaan hierna naar de kinderdienst 
 

2.  WOORD  
• Gebed bij de opening van het Woord 
• Bijbellezing Ezechiel 34:23-28 
• Samen zingen met de Oostercantorij ELB. 193 - De levende God zij 

eeuwig eer (M Leonid, tekst naar de geloofsbelijdenis van Maimonides | 
harm. W.H. Boog) 
1 OC - 2 allen - 3 OC - 6 en 7 allen (6 en 7 direct door!) 

• Uitleg en verkondiging. Thema: Voleinding of nieuw begin 
3.  ANTWOORD  
• Antwoordlied: samen zingen met de Oostercantorij ELB. 56 - Al zou de 

vijgenboom niet bloeien (C. Groot, A. Kousemaker |    
koorbew. W.H. Boog) 

kinderen komen terug uit de kinderdienst 

 
Viering heilig avondmaal 
• Informatie avondmaalscollecte – Tetske Haalboom 
• De avondmaalstafel wordt gereed gemaakt 
• Onderwijs 
• Lied 405: 1 en 4 - Heilig, heilig, heilig! 
• Inzettingswoorden 
• Samen zingen met de Oostercantorij 646 - De Heer is onze Reisgenoot 

(J. Zijlstra | arr. W.H. Boog) 
1 OC - 2 allen - 3 OC en 4 allen 

• Viering 
• Nodiging  

Als lopen lastig is: maak even duidelijk, wanneer de diaken langs komt,  DOOR 
HAND OPSTEKEN dat u deel wilt nemen. 

• Orgelspel tijdens rondgang: 'Zie ons heden voor U treden' (Gezang 351 
LvdK.) - 'Tot ieders hart, dat Hem behoort, met Hem gemeenschap vindt...' 
(Gezang 308 LvdK.) - 'De Heer is mijn Herder' - 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig 
Licht' (Gezang 437 LvdK. ) - 'De Heer zegt Woorden van leven!' (Gezang 
361 LvdK.) en 'U zij de glorie, opgestane Heer! 

Uw bijdrage voor de avondmaalscollecte kunt u tijdens de rondgang in de 
daarvoor bestemde beker doen. 

• Aandacht voor mensen en zaken in de gemeente: 
• Ontheffing uit het ambt van diaken van Jedidja de Kat. 
• Herdenking mevrouw Varkevisser–van Breevoort 
• Lied 753: 1, 2 en 6 – Er is een land van louter licht 

• Gebeden 1. Dankgebed en Voorbeden,  
eindigend in 
    2. Stil gebed en/of 
    3. Het Onze Vader. 

• Collecten onder orgelspel: Liedbewerking over 'Mijn Herder is de Here God 
(M. Zonnenberg en F. Asma), waarna: voor het slotlied gaan we staan 

• Slotlied 23c: 1, 2 en 3 – Mijn God, mijn Herder zorgt voor mij 
 
4.  UITEENGAAN 
• Zending en Zegen 
• Slotlied (vervolg) 23c: 4 en 5 – Terwijl de vijand toe moet zien 
• Uiteengaan onder feestelijk orgelspel: 'Nun danket alle Gott', opus 135a van 

Max Reger. 
 

Er is alle gelegenheid elkaar te ontmoeten, voor gesprek, voor voorbede.  Bent 
u nieuw of wilt u meer weten over de gemeente?  Spreek iemand van ons aan!  
Voor jongeren is de East Coast open. 
 
 
Een DVD/CD van deze dienst is te bestellen bij Kees van Es, 
cgvanes@casema.nl 
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Collectes 
Vandaag is de Avondmaalscollecte voor Saviz, een organisatie die zich inzet 
voor gedetineerde vreemdelingen hier in Zeist.  
De collecte van de Kerstnacht dienst is bestemd voor de Voedselbank, ook hier 
in Zeist. Intussen gaan we ook door met het verzamelen van voedsel in de kist, 
achter in de kerk. Deze wordt nu geleegd en dan hebben we nog een maand om 
hem te vullen voor de Kerst! Alle supermarkten sloven zich uit met 
aanbiedingen van lekkere dingen. Het zou leuk zijn als we onze kist vol krijgen 
deze maand zodat ook mensen die leven van de voedselbank wat extra's 
hebben voor de feestdagen. Denkt u wel aan de houdbaarheids datum? Dus 
geen verse pasta, maar liever gedroogde.  
We rekenen op uw medewerking!  
Namens de Diaconie, Doke Keijzer 
 
Samen een film bekijken op groot beeld, met nagesprek. 
Thema: “Wie is hier nou gek …?” De 3de en laatste film in deze najaarsserie. 
Donderdag 23-11 I am not your negro 
Regisseur Raoul Peck verbeeldt het boek dat James Baldwin nooit afmaakte. Het 
resultaat is een radicaal Amerikaans rassenonderzoek, met archiefmateriaal van 
Baldwin. Een reis door de zwarte geschiedenis van Burgerrechtenbeweging tot 
aan “BlackLivesMatter”. Met  vragen over hoe de samenleving met Afro-
Amerikanen omgaat en waar Amerika voor staat. 
Tijd: 19.30-22.15 uur. NoorderLichtkerk. (vrijwillig) 2 euro 
Jolande Knevel / José Horjus, horjus2003@ziggo.nl 
 
Voorbereiding Kerstdiensten 
Over vijf weken is het Kerst. Wij hopen de kerstnachtdienst en de kerstmorgen 
viering tot mooie bijzondere diensten te maken voor al die mensen die deze 
diensten bezoeken. Woensdag 22 november bespreken we deze diensten met 
ieder die hierover wil meepraten. U/jij bent welkom om 20:00 uur in een zaal in 
de Oosterkerk. 
 
Zeister PKN Bijbelquiz 2017 - 13 december 2017 
Na het succes van vorig jaar wordt er ook dit jaar weer een Bijbelquiz voor heel 
PKN Zeist georganiseerd en wel door de winnende partij van vorig jaar de 
Bethelgemeente. Wanneer? Woensdag 13-12-2017 om 20.00 uur in het 
Lichtpunt van de Nieuwe Kerk (inloop vanaf 19.30). Als Oosterkerk hopen we iig 
1 team in te kunnen schrijven maar hopen eigenlijk op een paar teams. Uit de 
ervaring van vorig jaar (Team Oosterkerk werd 2e!) kan ik zeggen het was 
ontzettend leuk en echt niet zo moeilijk. Kortom doet u mee? 
Doke Keijzer-Veenstra via doke.keijzer.veenstra@gmail.com,  
tel. 030-6921755 of spreek mij even aan. 
 
Oud en Nieuw in de Oosterkerk! 
Beleef de overgang van 2017 naar 2018 in De East Coast, het café van de 
Oosterkerk waar ook De Familiezaak gebruik van maakt. Afgelopen 
jaarwisseling was het voor de eerste keer mogelijk om daar het jaar af te sluiten 

en een nieuw jaar binnen te treden en het heeft zoveel enthousiasme teweeg 
gebracht dat we op herhaling kunnen. Op oudejaarsavond staan vanaf 20.00 
uur de deuren open en kun je schaken met Harry, een oliebol van Bart naar 
binnen werken, terugkijken op 2017 met Jan, klaverjassen met Martin, sjoelen 
met Maurits, gewoon glühwein drinken met Annet, naar de Top 2000 luisteren 
met zijn allen, een goed gesprek voeren met Jeannet en nog veel meer. 
Iedereen is welkom! 
Wel graag even aanmelden per mail bij Vera Kooij (06-51573660)  
Vera.Kooij@hotmail.com waarin je ook kunt aangeven 
1. wat je mee wilt nemen aan eten en drinken en spelletjes 
2. of je vervoer nodig hebt 
3. en of je eventueel voor vervoer kan zorgen. 
  
Wij hebben er opnieuw heel veel zin in! 
  
Annet, Vera en Martin 
 
 
Kopij Zondagsgroet kunt u voor a.s. donderdag 17.00u aanleveren per email op 
zondagsgroet@oosterkerkzeist.nl. Beperkt u zich hierbij tot maximaal 4 regels 
(=ca. 40 woorden). - Marjon – 
 
 
    
     
 


