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Hartelijk welkom deze zondagmorgen in de Oosterkerk te Zeist!  
In deze dienst gaat ds. Mink de Vries voor. Willem Boog is verantwoordelijk voor 
de muzikale ondersteuning. Ouderling van dienst is vandaag Erik Kaman. Er is 
kinderdienst voor alle groepen en oppasdienst voor de allerkleinsten.  
Komt u in de rustige zomerperiode in het middenvak zitten? Of vooraan? Fijn! 
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 
 

Onverwachtse gasten, maar niet ongewenst 
 
1 Bijeenkomen 
 

• Orgelspel: Variaties over twee melodieën (Genève en Atkinson) van Psalm 8 
('Heer, onze Heer, hoe heerlijk is Uw Naam' en 'die hemelhoog geschapen 
pracht...' 

• Voorzang 8b: 1 t/m 4 - Zie, de zon, zie de maan 
• Verwelkoming door de ouderling 
• Aansteken van de paaskaars 
• Inleiding op de dienst 

(gemeente gaat staan) 
• Intochtslied Psalm 103: 1, 3 en 8 – Zegen, mijn ziel, de grote naam 

des Heren  
• Bemoediging en Groet  

(gemeente gaat hierna zitten) 
• Samen zingen als smeekgebed ELB. 10 - Create in me a clean heart 

(naar Psalm 51) 
• Korte stilte   
• (Gloria)lied 413: 1 t/m 3  - Grote God wij loven U 
 
2  Woord 
 

• Gebed bij de opening van het Woord 
• Gemeente (Willem aan de vleugel) zingt het kinderlied ELB. 398: 1, 

refrein, 2, refrein – Handen heb je om te geven  
 

Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst. 

• Eerste Bijbellezing uit Jesaja 35 : 1-7 
• Evangelielezing uit Marcus 7: 31-37 
• Samen zingen 441: 1, 4 en 6 – Hoe zal ik U ontvangen  
• Uitleg en verkondiging 
 
3  Antwoord 
 

• Meditatief orgelspel: Twee bewerkingen over 'In Christus is noch west noch 
oost' (W.H. Boog), waarna: 

• Samen zingen 969: 1 t/m 4  - In Christus is noch west noch oost 
• Aandacht voor mensen en zaken in de gemeente 

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

     2. Stil gebed en 
     3. Het Onze Vader 

• Collecten onder orgelspel: Variaties over 'De Heer is onze Reisgenoot' (646 | 
W.H. Boog) 

 
De kinderen komen weer terug van de kinderdienst. 
 
• Slotlied (staande)  978: 1, 3 en 4 – Aan U behoort, o Heer der heren 
 
4  Uiteengaan 
 
• Zending en Zegen (gesproken amen) 
• Uiteengaan tijdens feestelijk orgelspel: Marche Triomphale over 'Nun danket 

alle Gott', opus 65 van S. Karg-Elert (1877-1933) 
 

 
 
 
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: ds. P. van Reenen 
 
Sluiting 
Het Kerkelijk Bureau van de Gereformeerde Kerk Zeist is wegens vakantie 
gesloten t/m 26 augustus. 
 
Oproep!! 
We zijn dringend op zoek naar een chauffeur, die onze ouderen van de 
gemeente naar de kerk kan rijden! 
Helpt u mee? 
Heel graag een telefoontje naar: Johan Koster, 030-2745308 

 19 augustus 2018 
 



Zondagsgroet 19 augustus 2018 - 2 - 

Kinderdienst: lego of verkleedkleren gezocht 
Wie heeft er nog lego of verkleedkleren liggen, die gemist kunnen worden? Wij 
willen met de Kinderdienst graag bijbelverhalen nabouwen of naspelen. We 
hebben inmiddels al veel lego bouwsteentjes gekregen, maar zijn bijvoorbeeld 
nog op zoek naar poppetjes of boompjes etc.  
Wil je iets geven, laat het weten aan Marjon: marjonvdkuil@gmail.com. 
 
Peters Lunchcafé 
Jawel, Peters Lunchcafé is volgende week donderdag 30 augustus weer 
geopend! Soep, kroketten (de echte!), vers fruit: Peter haalt alles uit de kast 
voor deze lunch in De East Coast of kerkzaal.  
Inloop 11.30 uur, aanvang 12.00 uur.  
Een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld. Tot ziens op de 30e! 
  
De OVO gaat weer starten 
Bent u in het bezit van een auto? Mogen we een beroep doen op uw diensten? 
Op 12 september om 10.00 uur worden wij ontvangen op het bureau van de 
Landelijke Kerk in Utrecht. Het zal weer een boeiende excursie worden en u 
wordt bijgepraat over de roeping van de kerk nationaal en internationaal. 
De Generale Synode wordt ondersteund door dit landelijke bureau, maar ook 
alle plaatselijke kerken.  
Het is heel bijzonder dat men ons wil ontvangen, zelfs met een lunch aan het 
einde van onze excursie.  
Gaat u mee en wilt u ons helpen met het vervoer? Neem dan contact op met 
onze voorzitter Wout Zijp, tel. 6957594 of met Hinke v.d.Brink, tel. 6921619. 
Een hartelijke groet namens de beleidsgroep, 
Jeannette Hogenbirk 
 
26ste Serie Orgelconcerten 
D.V. zaterdag 25 augustus aanstaande is alweer het vierde en laatste concert 
van de 26ste serie orgelconcerten in de Oosterkerk. Stadsorganist Willem 
Harold Boog speelt het verzoekprogramma met werken die door u zijn 
aangereikt (Van Vliet, Van der Panne, Asma, Pachelbel, Bach, De Lange, Franck, 
Mailly, Boog, Bonset en Zwart). Aanvang 19.30 uur. U/jij bent van harte 
welkom!  Info: www.boogconcerten.nl 
 
 
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). - AR - 
 
 
 
 
 
 
 


