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Hartelijk welkom deze zondagmorgen in de Oosterkerk te Zeist! In deze dienst 
gaat ds. L. Terlouw voor. Willem Boog is verantwoordelijk voor de muzikale 
ondersteuning. Ouderling van dienst is vandaag Erik Kaman.  
Er is kinderdienst voor alle groepen, tienerdienst voor 14+ 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.  
 

ORDE VAN DIENST 
 
1  BIJEENKOMEN 
• Orgelspel (2e advent) Koraalaria 'Nun komm, der Heiden Heiland', BWV 659 

van J.S. Bach, waarna:   
• Voorzang 433 - Kom tot ons, de wereld wacht 
• Verwelkoming door de ouderling 
• Aansteken van de paaskaars door Amrish en Wirin 

de gemeente gaat staan 
• Intochtslied Psalm 80: 1, 2 en 7 - O God van Jozef, leid ons verder 
• Bemoediging en Groet  

de gemeente gaat hierna zitten 
• Samen zingen 461 - Wij wachten op de Koning 
• Drempel of Smeekgebed 

 

V:  Kom tot ons, God, 
 naar U gaat ons verlangen uit. 
G: WEK OP UW KRACHT 

EN SCHEP ONS NIEUWE ADEM! 
KOM TOT ONS, GOD 

V: dat Gij ons raakt 
 met de hartslag van uw liefde, 

en ons geneest  
 met de gloed van uw genade, 
G: DAT GIJ ONS DRAAGT 

OP DE VLEUGELS VAN UW VREDE 
V: en nog ons voorgaat 
 met de vonken van uw licht. 
G: KOM TOT ONS, GOD, 

WEK OP UW KRACHT! 
AMEN.   
 

• Lied van Aanbidding 886 - Abba Vader 
2  WOORD  
• Gebed bij de opening van het Woord 

hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst 
• We zingen met de kinderen het lied ELB. 188 - 'k Stel mijn vertrouwen 
• Evangelielezing uit Lucas 3: 1–18  
• Samen zingen 439: 1, 2 en 3 - Verwacht de komst des Heren 
• Brieflezing uit Efeze 5: 15–20  
• Samen zingen 713: 1 en 2 - Wij moeten Gode zingen 
• Uitleg en verkondiging, thema: ‘Hij doopt met Geest en met vuur’ 
 
3  ANTWOORD  
• Antwoordlied 657: 1, 2 en 4 - Zolang wij ademhalen 
• Gebeden  1. Dankgebed en Voorbeden, eindigend in 

     2. Stil gebed en  
     3. Het Onze Vader 

• Collecten onder orgelspel: Koraal-meditatie (W.H. Boog) over 'Daar ruist 
langs de wolken' (met 'Stille nacht' en 'Jezus, Hij is Koning'), waarna: 

               kinderen van de kinderdienst komen weer terug 
• Moment met de kinderen over het adventsproject 

voor het slotlied gaat de gemeente staan 
• Slotlied 687: 1 en 2 - Wij leven van de wind 
 
4  UITEENGAAN 
• Zending en zegen (gesproken amen) 
• Slotlied (vervolg) 687: 1 en 2 - Wij teren op het Woord 
• Uiteengaan tijdens feestelijk orgelspel: 'Bereidt, bereidt uw harten...' (Fl. 

Gortenmulder).   
 

 
Tienerdienst vandaag!! 
Hoi Allemaal, vandaag is er weer tienerdienst voor de 14+ in de Eastcoast. 
Vandaag wil ik met jullie nadenken over toch geloven als je niet zo veel merkt 
van God. Ik hoop jullie straks te zien. Groetjes, Manon 
 
De herdertjes lagen bij nachte, maar Zeist niet, daar zijn ze 
Kerstochtendzingen 
Ook deze Eerste Kerstochtend willen we vol enthousiasme Kerstliederen gaan 
zingen bij de verzorgingshuizen. Ga je mee? 
In de kop staat ‘Zeist’ en niet ‘Oost’, want dit jaar proberen we ook andere 
kerken enthousiast te krijgen om met ons mee te gaan, zodat we een groot 
koor hebben! Bent u enthousiast of nieuwsgierig, en wilt u 
dit Kerstochtendzingen ook eens meemaken? Neem dan contact op met Ruud 
Branderhorst (ajbranderhorst@ziggo.nl of 06 19616878) of Jan Cozijnsen 
(oogarts@quicknet.nl of 06 30098556). Iedereen is welkom om mee te gaan! 
 
Volgende week om 10.00 uur in de Oosterkerk: dhr. Mink de Vries 

 8 december 2019 
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Bericht van de OVO  
Hieronder het verslag van een amateurkok die deelnam aan de kookgroep die 
de stamppotmaaltijd heeft verzorgd. We waren met 40 gemeenteleden en het 
was heel gezellig! Langs deze weg nogmaals hartelijk dank voor jullie 
professionele kookkunst en de lieve aandacht voor alle aanwezigen. 
Namens de beleidsgroep, Jeannette Hogenbirk 
  

Sinds afgelopen zomer ben ik samen met mijn man Maarten en kinderen Sepp 
(4) en Art (2) betrokken bij de Oosterkerk en we kennen nog niet zoveel 
mensen. Voor ons is de Oosterkerk zoveel méér dan de kerkdienst op zondag. 
Het ontmoeten van meerdere generaties, samen op zoek zijn en geïnspireerd 
raken door de liefde en genade van onze God, samen betrokken zijn bij elkaar 
en de rest van de wereld. Het koken voor de OVO was een laagdrempelige 
manier om betrokken te zijn en het was erg leuk om nieuwe mensen te leren 
kennen. De tijd was eigenlijk veel te kort en we hadden graag bij nog meer 
tafels willen aanschuiven om kennis te maken. Maarten, Ferdinand en Annelotte 
hadden het voortouw genomen bij het koken en dat was "een klus" om voor een 
grote groep mensen te koken, maar stampotten zijn gelukkig niet zo 
ingewikkeld. Het smaakte zeker naar méér! We hopen nog velen van jullie te 
ontmoeten. Een heel warme groet! Eveline  
 
49e Kerstzang voor Iedereen in de Nieuwe Kerk 
Op zondag 15 december vindt voor de 49e keer de ‘Kerstzang voor Iedereen’ 
plaats. Tijdens deze laagdrempelige worden de bekende kerstliederen gezongen. 
Burgemeester Koos Janssen leest het kerstevangelie en houdt een korte 
kersttoespraak. Spreekster is Margriet van der Kooi, ziekenhuispastor en 
schrijfster. De kerstviering vindt plaats in de Nieuwe Kerk, Boulevard 2a in Zeist. 
De kerkdeuren zijn vanaf 18.30 uur open: de dienst begint om 19.00 uur. Er is 
een collecte aan het einde van de dienst voor de onkosten. 
Oud en Nieuw in de Oosterkerk!  
Beleef de overgang van 2019 naar 2020 opnieuw in De East Coast, het café van 
de Oosterkerk. Op oudejaarsavond is de East Coast open na de viering 
(aanvang 19.30 uur) om zo de laatste uren van 2019 en het eerste van 2020 
samen te beleven. Je kunt klaverjassen met Annet, een oliebol van Yneke naar 
binnen werken, terugkijken op 2019 met Jan, padvinderen met Annemarie, 
sjoelen met Tetske, gewoon glühwein drinken met Greetje, een boom over 
Bruce Springsteen opzetten met Bart, filosoferen over een nieuwe predikant met 
Jeanette, naar de Top 2000 luisteren met zijn allen en nog veel meer. Iedereen 
is welkom! Later aanschuiven is geen probleem. Wel graag even aanmelden bij 
Annet (’s avonds telefonisch bereikbaar 030 6952559 of per e-mail 
bartenannet@planet.nl), 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! Martin Rus en Annet Roodenburg 
 
 
 

Van de Beroepingscommissie: Profiel en Groslijst 
Over het Profiel 
De beroepingscommissie stelt jullie hierbij op de hoogte van het predikants- en 
gemeenteprofiel dat gebruikt wordt voor het werven van een nieuwe predikant 
voor onze gemeente. Dit document is vastgesteld door de wijkkerkenraad (d.d. 
28-11-2019). 
Deze tekst vinden jullie op de website www.oosterkerkzeist.nl. Voor wie geen 
internet gebruikt zal een gedrukte versie te verkrijgen zijn in de kerkzaal. 
De beroepingscommissie is op zondag 8 en 22 december na de dienst 
beschikbaar om vragen en reacties aangaande het profieldocument in ontvangst 
te nemen.  
Over de Groslijst 
Wellicht leven er bij jullie namen van predikanten die, op grond van de 
profielen, geschikt zouden zijn om mee te nemen in de beroepingsprocedure. 
Wij vragen jullie ons deze namen door te geven, voorzien van een argumentatie 
waarom je deze predikant passend vindt voor de Oosterkerk. Dit kan tot 1 
januari a.s. op e-mailadres:  
beroepingscommissie.oosterkerk@gmail.com 
 
Uit de groslijsten met namen die ons worden toegestuurd vanuit de 
Oosterkerkgemeente en ook vanuit de PKN, wordt door de beroepingscommissie 
op basis van de profielen een selectie gemaakt. Deze selectie van predikanten 
wordt door ons actief geattendeerd op de vacature in onze gemeente. De 
vacature wordt naar verwachting in januari 2020 gepubliceerd op de website 
van de PKN en van de Oosterkerk.  
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor jullie medewerking!   
Met vriendelijke groet, namens de Beroepingscommissie, Tim van der Maten, 
voorzitter 
 
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- 


