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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. Deze zondagmorgen verlenen ook de 
Oostercantorij en Jeroen Zijp (aan de vleugel) hun medewerking. Ouderling van 
dienst is vandaag Johan Beimers. 
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: Trio 'Komm, o komm, Du Geist des Lebens'  

(O. Dienel) en Meditatie, canonisch voorspel en koraal  
over 'O Heil'ge Geest daal op ons neer' (W.H. Zwart) 

• Voorzang - Laat Gods Zoon je thans omhullen (Jeroen Zijp, vleugel) 
(HemelHoog 432)  

• Verwelkoming door de ouderling 
• Aansteken van de paaskaars 
• Inleiding op de dienst 

de gemeente gaat staan 
• Intochtslied - Wees stil voor het Aangezicht van God (ELB. 241) 

(koorarr. W.H. Boog)   
1 OC (Engels) - 2 (Engels) en 3 (Ned) allen  

• Bemoediging en Groet  
de gemeente gaat hierna zitten 

• Kyriegebed - bede’s gevolgd door: 
allen:  O Heer, hoor mij aan (Taizé | harm. W.H. Boog) 

• Woorden van hoop 
• Glorialied - Vader God, ik vraag mij af (HH 563) (Jeroen Zijp, vleugel)  

 
2  WOORD  
• Gebed bij de opening van het Woord 
• Aandacht voor de kinderen 
• Kinderlied - Diep, diep, diep als de zee (3x) (HH 327) (Jeroen Zijp, 

vleugel)  
hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst 

 

 
 
 

• Evangelielezing uit 1Korinthe 12: 1-13, 31 
• Samen zingen (wisselzang) met de Oostercantorij: Liefde  

(muziek Jan de Jong/tekst Eppie Dam) 
• Uitleg en verkondiging. Thema: Sporen van de Geest in Oost 

 
3  ANTWOORD  
• Antwoordlied - Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven  (NLB 

976) (arr. W. Vogel) 
1 OC - 2 en 3 allen 

• Aandacht voor mensen en zaken in de gemeente: 
• Gebedspunten uit gebedenboek. 
• Gebeden Dankgebed en Voorbeden, eindigend in 

Stil gebed en het Onze Vader. 
• Collecten onder orgelspel: Variaties over 'In Christus is nog west noch oost 

in Hem noch zuid noch noord, één broederschap rust in Zijn troost, één 
wereld in Zijn Woord' (S. van Marion) en 'Hoe wonderlijk mooi is Uw 
eeuwige Naam', waarna: 

kinderen van de kinderdienst komen weer terug 
voor het slotlied gaat de gemeente staan 

• Slotlied - Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam (HH 460:1)  
 

4  UITEENGAAN 
• Zending en Zegen (gesproken amen) 
• Slotlied (vervolg) - Een boog in de wolken, als teken van trouw (HH 

460:2)  
• Uiteengaan tijdens feestelijk orgelspel: 'Geest van hierboven, leer ons 

geloven, hopen, liefhebben door Uw kracht!' 
 
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 
 
Volgende week om 10.00 uur in de Oosterkerk:  
 
Maandag 2 oktober 2018 19.15 uur bidstond in kleine bovenzaal  
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Groeien in Geloof, Gemeenschap en Gastvrijheid? 
Dat kan in groeigroepen. Heel het leven en geloven komt daar voorbij. Veel 
Oosterkerkers hebben positieve ervaring met groeigroepen. Geef jezelf ook een 
kans om dit te ervaren en doe mee in een groeigroep. Er zijn groeigroepen waar 
je van harte welkom bent. Er zijn ervaren deelnemers die nieuwe groepen willen 
begeleiden. Geef jezelf ook een kans om dit te ervaren en doe mee in een 
groeigroep en neem contact op met Doke Keijzer, 
Email: doke.keijzer.veenstra@gmail.com tel.: (06) 51 56 43 09 of Marten 
Knevel, Email: martenknevel@hetnet.nl tel. 06-41860630. 
 

Jawel, Peter's Lunchcafé is komende donderdag 27 september 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 27e! 

 
Alt gezocht voor 1-malig gelegenheidskoor 
Zoals u wellicht weet krijg ieder classis een classispredikant. 
Het idee is geopperd om in de verbintenisdienst van onze classispredikant op 
zaterdag 29 september een ad hoc classiskoor te laten zingen. 
Daartoe vragen we van u: kunt u in uw gemeente één enthousiaste zangeres of 
zanger vragen om aan dit koor deel te nemen? De gemeenten in de ring Zeist 
kijken in eerste instantie naar alten. Maar uiteraard is, indien alten niet 
aanwezig zijn, elke enthousiaste afgevaardigde welkom! 
Er wordt gerepeteerd op zaterdagmorgen 15 en 22 september in de Pauluskerk 
op de Brink te Baarn. Van 10.00 - 12.00 uur. 
Graag een boterhammetje meenemen; voor drinken wordt gezorgd. 
Kandidaten/belangstellenden kunnen zich opgeven bij Richard Vos, cantor-
organist te Baarn. Zijn E-mailadres is foximperium@me.com 
 
Collectebonnen 
Vandaag kunt u na de dienst bij mij weer collectebonnen kopen. Pin aanwezig. 
Yneke Kooij 
 
Oosterkerk van Morgen? Kerk van onze Dromen! - Help ons! 
Help ons om de waarde, de kracht en het verlangen van de Oosterkerk goed in 
beeld te brengen. Het is een belangrijke stap op weg naar de Oosterkerk van 
Morgen. Vul vanmorgen nog de bijgevoegde enquête in of scan de QR-code 
hieronder met je smartphone en vul de enquête online in. (Dat bespaart ons 
veel werk!) 
 
 
 
 
 

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 – 
 
 
    
     
 


