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Hartelijk welkom deze zondagmorgen in de Oosterkerk te Zeist!  
In deze keuze kerkdienst gaat onze wijkpredikant Marten Knevel voor. Willem 
Boog is verantwoordelijk voor de muzikale ondersteuning. 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 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 
Spiegel-Beeld; kijken door de ogen van je collega’s  

 
Koffiedrinken vanaf 9:30 uur  

Paaskaars brand! 
• Orgelspel: 'Aller volken goden zijn, goud en zilver, pracht en praal, werk 

van 's mensen hand en brein, zonder geest en zonder taal. Ze zijn blind en 
zij zijn doof voor aanbidding en geloof' (Psalm 135: 8) 

• Video: 9 to 5 - Dolly Parton 
• Welkom, inleiding 

de aanwezigen gaan staan 
• Bemoediging en groet  

de aanwezigen gaan hierna zitten 
 

• Lied 718: 1, 2 en 4 – God, die leven hebt gegeven 
• Collecte* en uitleg Keuzemoment 

• Collecte  
• Benedenzaal 1: Workshop ‘Werk en integriteit’ aan de  
  hand van de Film ‘Crossing the Line’.  
• Buiten: Wandeling twee aan twee 
• EastCoast: Workshop over ‘Werk en Waardering’ door  
 Christel Paulich 
• Grote bovenzaal: Kinderprogramma 
• Kerkzaal: kerkdienst met thema: ‘Werk van vloek  
 naar zegen’ 

 
• * Lied tijdens de collecte 841: 1, 2, en 4 – Wat zijn de  

   goede vruchten 
 

Orgelspel terwijl bezoekers naar de zaal  
van hun keuze gaan  

• Gebed 
• Lezingen uit Genesis 1: 28, 29; 3: 17 - Prediker 3: 9, 12, 13 en 

Mattheus 6: 31-33 
• Lied 720: 1, 3, 4 en 5 – Alleen te leven om te zwoegen   
• Preek: Werk, van vloek naar zegen 
• Meditatief orgelspel: 'Laat hem zegen en vloek beseffen...' (Psalm 109: 7), 

waarna:  
• Lied 981: 1, 2, 3 en 5 – Zolang er mensen zijn op aarde       
• Afkondigingen 
• Gebed 

voor het slotlied gaan de aanwezigen staan 
 

• Slotlied Hemelhoog 591: 1 en 2 – Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw 
Naam 

• Uitnodiging  
• Zending en Zegen   
• Lied 591: 3 en 4 – U komt ons, Heer, in Christus tegemoet 
• Orgelspel: 'Jeruzalem! Hier geeft de Heer Zijn zegen... en leven tot in 

eeuwigheid' (Psalm 133: 3, bew. K.J. Mulder). 
 
 
 
DENKT U AAN HET KOFFIEBUSJE? 
 
Een DVD/CD van deze dienst is te bestellen bij Kees van Es, 
cgvanes@casema.nl 
 
Volgende week om 10.00 uur in de Oosterkerk: Marten Knevel 
 
Dinsdag 20 februari 19.15 uur gebedsbijeenkomst in de kleine bovenzaal van de 
Oosterkerk 
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Statiegeld voor Kenia 
Een makkelijke manier om geld te doneren voor de Keniareis is: lege flessen 
verzamelen, inleveren bij uw supermarkt en het statiegeldbonnetje van uw 
supermarkt inleveren in de statiegeldzuil achter in de kerk. Spaart u ook mee? 
 
Keniareis 2018: CO2-neutraal dankzij ons allemaal 
De jongeren die komende zomer naar Kenia gaan om de projecten van Blessed 
Generation te bezoeken willen graag de CO2-uitstoot van deze reis 
compenseren. Als we tijdens de 40 dagentijd met de hele gemeente 1100 dagen 
geen vlees of vis eten, compenseert dit de vliegreis van en naar Kenia. De actie 
loopt al goed, er zijn al meer dan 700 vegetarische dagen toegezegd! Maar er 
moet nog meer bij. Daarom nogmaals de oproep: wilt u de komende weken één 
of meer dagen per week vegetarisch eten? Na de dienst kunt u zich weer 
aanmelden voor actie, dan krijgt u van ons tips en kookinspiratie. 
 
Boekje 40 dagen tijd 
U bent gewend een boekje voor de 40 dagen tijd te kopen. Dit jaar gaat het iets 
anders. U kunt bij mij een bon krijgen, die u (gratis) opstuurt naar het Landelijk 
bureau in Utrecht, en dan krijgt u een 40 dagen kalender thuis gestuurd, ook 
gratis! Namens de Diaconie, Doke Keijzer.  
 
Voedselbank 
De kist voor de Voedselbank is rond de Kerst geleegd en laat nog een akelig  
lege bodem zien! Zullen we laatste zondag van de maand, dus in februari, de 
25ste, instellen voor inbreng voor de kist? Dan hoeft u er maar 1x per maand 
aan te denken en kunt u gelijk wat meer mee brengen!  
Van harte aanbevolen door de Diaconie, Doke Keijzer 
 
Peter's Lunchcafé 
Jawel, Peter's Lunchcafé is a.s. donderdag 22 februari weer geopend! Soep, 
kroketten (de echte!), 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 op de 22e! 
 
Nieuws van de Ouderen van de Oosterkerk (OvO) 
Op D.V. 7 maart zullen we een filmochtend/lunchmiddag organiseren vanuit de 
OvO. We laten de film "Het Labyrinth van het zwijgen" zien. Dit is een film die 
zich afspeelt in het Duitsland van na de oorlog. De Duitsers leven met nieuw 
elan. De oorlog is voorbij en het leven is weer leuk! Dat is natuurlijk niet zo 
voor de overlevenden van Auschwitz! Een jonge advocaat begint vragen te 
stellen naar wat daar is gebeurd en begint een proces van onderzoek, wat nogal 
wat gevolgen heeft. Dit is een film over een waar gebeurd, historisch verhaal en 
boeiend verfilmd! Zet deze datum alvast in uw agenda! We beginnen met koffie 
om 10 uur en onderbreken de film voor een lunch. Na de film is er nog tijd voor 
een bespreking. Doke Keijzer 
 
 

Kathedralenreis 2018 
Gaat u mee? In het weekend van 23-25 maart bezoeken we Brugge en we 
overnachten (vanuit praktische overwegingen) in Oostende. Informatieavond op 
maandag 12 maart 20.00 in de Oosterkerk. Inmiddels hebben zich al 21 
mensen aangemeld maar er kunnen er natuurlijk altijd nog meer mee. 
Kosten all-in ± € 250,--. Opgeven bij Yneke Kooij: yneke.kooij@lymen.nl of 06-
33704047. 
 
 
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). –Jolanda–   


