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Hartelijk welkom deze zondagmorgen in de Oosterkerk te Zeist!  
In deze dienst gaat ds. Mariëtte Pullen voor. Kerkmusicus Willem Boog, de 
Oostercantorij en Meike & Jeroen verlenen hun muzikale medewerking. 
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 
 
 

1 BIJEENKOMEN 
 

• Inleidend orgelspel rond de Lijdenstijd: Choralvorspiel 'Herzlich thut mich 
verlangen' (BWV 727 van J.S. Bach) en solozang Oostercantorij: 'Het 
Woord van God brengt goede vruchten voort' (Hemelhoog 278 | 
koorbewerking W.H. Boog), waarna: 

• Voorzang Psalm 139:  1 en 2 - Heer, Die mij ziet zoals ik ben 
• Verwelkoming door de ouderling 
• Aansteken van de paaskaars door Amée en Fiene 

     de gemeente gaat staan 
 

• Intochtslied Psalm 71 in de Engelse Psalmvorm (S. Westley/J. Valkestijn)  
OC refrein  - OC vs. 1 - allen refrein - OC vs. 2 - allen refrein - OC vs. 3 - 
allen refrein - OC vs. 4 - allen refrein - OC vs. 5 

• Bemoediging en Groet  
      de gemeente gaat hierna zitten 

 

• Gebed voor de nood van de wereld – Kyriëgebed 
 

vg.:  zo bidden wij 
allen:  Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U over 
  ons.  
  Christus ontferm U, Christus ontferm U, Christus  
  ontferm U over ons. 
 

• Glorialied ELB. 193 - De levende God zij eeuwig eer (harm. W.H. Boog) 
OC 1, allen 2, OC 5, allen 6 en 7  

 

2  WOORD  
 
• Gebed bij de opening van het Woord 
 

Het veertigdagenproject van de kinderdienst: 

• ‘Ken je mij?’  gezongen door Meike & Jeroen 
• Uitleg over de veertigdagentijd ‘Ken je Mij?’  
• Moment met de kinderen op het podium 
• Gemeente zingt het kinderlied ELB. 478: 1, 2 en 3 - Zing, zing, zingen 

maakt blij 
    hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst 
 
• Eerste Bijbellezing uit Mattheüs 5: 1-16  
• Zingen 321: 1 en 2 - Niet als een storm, als een vloed 
• Evangelielezing uit Mattheüs 9: 9-13 
• Samen zingen 321: 4, 5, 6 en 7 - Kinderen, armen van geest 
• Uitleg en verkondiging 
 
3  ANTWOORD 
  

• Antwoordlied (wisselzang): Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd 
zijn aan Uw eer (Gezang 473 LvdK | bew. W.H. Boog)  
allen 1 - OC 2 en 3 - allen 4, 5 (met bovenstem) en 6 - OC 7 en 8 - allen 
9 en 10 (met bovenstem) - OC amen 

• Aandacht voor mensen en zaken in de gemeente  
Gedachtenis (gemeente staat) 
Gebedspunten uit gebedenboek 

• Gebeden:  Dankgebed en Voorbeden 
 

vg.:  zo bidden wij:  
allen:  O Heer, hoor mij aan, o Heer, hoor mij aan: als ik roep,  
  antwoord mij. 'O Heer, hoor mij aan, o Heer, hoor mij  
  aan: kom en hoor mijn gebed. 
 

  Stil gebed 
    Het Onze Vader 
 

• Collecten onder orgelspel: Variaties (S. van Marion en W.H. Boog) over 'O 
Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij Uw Naam in 't oor', waarna: 

    

kinderen van de kinderdienst komen weer terug 
       

• Slotlied (staande) 512: 1, 2 en 3 - O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
 
4  UITEENGAAN 
 

• Zending en zegen (gesproken amen) 
• Slotlied (vervolg) 512: 5 en 6 - Zolang Gij nog onzichtbaar zijt 
• Uiteengaan tijdens orgelspel: 'Als ik Hem maar kenne, Hij de mijne is... ' 

(JdH 126) 
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Het veertigdagenproject ‘Ken je mij?’ 
Ook dit jaar volgen we Jezus weer op weg naar Jeruzalem. Daar ging Hij, naar 
eigen zeggen, heen om te lijden en te sterven. Hij zal in handen komen van zijn 
vijanden en door hen ter dood gebracht worden. Maar ook: Jezus zal het lijden 
volbrengen dat moet gebeuren. Achter heel de lijdensgeschiedenis zit een 
goddelijk plan. We lezen in Gods Woord dat mensen Jezus verkeerd beoordelen 
en Hem daardoor veel pijn doen. Zijn vijanden zien in Hem een gevaar voor het 
goede. Anderen die in Hem willen geloven als Verlosser bewijzen Hem eer en 
geven Hem moed. Door wat we lezen, leren ook wij Christus kennen en wordt 
aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij? 
Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk 
is. We vertrouwen immers als christenen ons leven aan Hem toe. Wij leven niet 
meer voor onszelf, maar Christus leeft in ons. Ons diepste verlangen is dat wij 
dienaren zullen zijn van het Koninkrijk van God, dat Gods liefde ook door ons 
hoorbaar, zichtbaar en tastbaar zal worden. Dat we met dat doel iedere dag 
zullen leren en werken, met elkaar samen zullen leven en mens te zijn zoals 
onze Verlosser het wil. 
Elke zondag in de 40-dagentijd staat een gedeelte uit het Mattheüs-evangelie 
centraal en leren we Hem steeds beter kennen. De kinderen in de kinderdienst 
zullen hier elke week mee werken en ons op het podium hiervan het resultaat 
laten zien. 
 
Peters Lunchcafé 
Jawel, Peters Lunchcafé is komende donderdag 27 februari weer geopend! 
Soep, kroketten (de echte!), vers fruit: Peter haalt ook in 2020 weer alles uit de 
kast voor deze lunch in de East Coast of kerkzaal. 
Inloop 11.30 uur, aanvang 12.00 uur. Een kleine bijdrage van € 5,00 wordt op 
prijs gesteld. 
Een ieder is van harte welkom. Tot ziens op 27 februari 
 
Wake Zeist 1 Maart 2020 
Het volk van de Jezidi’s. Weet u nog hoe zij geknecht werden terwijl de wereld 
toekeek? Wat zal een vluchteling met die achtergrond blij zijn geweest toen 
hij/zij in Europa aankwam. Maar hoe veilig zijn ze dan?  
 

WakeZeist gaat door met het organiseren van de maandelijkse wake op iedere 
eerste zondag van de maand, een teken aan de politiek dat het 
vreemdelingenbeleid anders moet.  
Komt u ook weer op de eerste zondag van de maand om 16.30 uur?  
Neem bloemen mee! Neem mensen mee! 
Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg 
Info: 0629025008 en www.wakezeist.nl 
 
Bericht Kerkelijk Bureau 
Het Kerkelijk Bureau is tijdens de voorjaarsvakantie gesloten vanaf 24 t/m 28 
februari 2020. 
 
Volgende week om 10.00 uur in de Oosterkerk: Roel van Riezen 

 
Oog voor elkaar. In de Oosterkerk leven wij op vele manieren met elkaar mee. 
Toch kan het gebeuren dat mensen aan onze aandacht ontsnappen. Misschien 
bent u zelf zo iemand of u kent iemand, die pastorale aandacht verdient. Geef 
het dan aan ons door via tel.: 06 41278272 of stuur een  
e-mail naar j.m.boekestijn@gmail.com.  
 
 
 
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- 


