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Vanwege de opgelegde corona-maatregelen is het niet mogelijk elkaar de 
komende zondagen in de Oosterkerk te ontmoeten. Vanuit de kerk zullen we via 
Facebook streaming (beeld en geluid) en via www.Kerkomroep.nl (alleen geluid) 
aangepaste diensten uitzenden, aanvang 10.00 uur.  
Vandaag, zondag 29 maart beginnen we daar mee (let op: de klok gaat in de 
nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart een uur vooruit!). 
Zo kunnen we de komende zondagen toch met elkaar verbonden zijn, ieder op 
de plek waar hij of zij zich bevindt.  
 
Het thema van de dienst van 29 maart is #nietalleen. Naar aanleiding van de 
website nietalleen.nl die christelijke organisaties hebben opgezet om hulpvraag 
en -aanbod aan elkaar te koppelen.  
We lezen uit Johannes 11, het verhaal over de zieke Lazarus en zijn twee 
zussen Martha en Maria.   
In deze dienst zullen we samen bidden en luisteren naar een meditatie van 
Marije Vermaas-Boer, uitgesproken door Martin Rus; Willem Boog speelt 
bijpassende liederen op orgel en aan de vleugel.  
Indien u dat wilt en voor zover het mogelijk is, kunt u deze liederen meezingen 
of -lezen in uw huis.  
Van harte welkom om deze dienst en de volgende diensten bij te wonen via de 
genoemde kanalen! 

 
Orde van dienst zondag 29 maart 2020 | Oosterkerk Zeist | aanvang 10.00 
uur 
Meditatie door Martin Rus | kerkmusicus: Willem Harold Boog 
 
Thema: #niet alleen | de opstanding van Lazarus 
 
Inleidend orgelspel Trio over 'Ruwe stormen mogen woeden'  
   (Geert Gringhuis | Gezang 445: 3 LvdK) 
 
   3. Ruwe stormen mogen woeden, 
   alles om mij heen zij nacht, 
   God, mijn God zal mij behoeden, 
   God houdt voor mijn heil de wacht. 
   Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 
   Zijne liefde blijft mij leiden: 
   door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, 
   voert Hij mij in 't eeuwig licht. 

 
Welkom 
 

Pianospel  ELB 230 - U bent mijn schuilplaats, Heer 
U bent mijn schuilplaats, Heer 
U vult mijn hart steeds weer 
met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben, 
steun ik op U. Ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, ben ik sterk 
in de kracht van mijn Heer. 

Votum en groet 
Gebed   
 

Pianospel   NLB 886 - Abba Vader  
   Abba Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 

Bijbellezing  Johannes 11: 1-4 en 17-44 
Meditatie    #niet alleen  
 
Meditatief pianospel Gezang 304 (LvdK) - God is getrouw, zijn   
   plannen falen niet  

   
1. God is getrouw, Zijn plannen falen niet. 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet. 
Laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. 
En 't werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant, 
volvoert Zijn hand. 

 

Gebeden 
 

Orgelspel    ELB 328 - Breng dank aan de Eeuwige 
    
Breng dank aan de Eeuwige 
Breng dank aan de Heilige,  
Breng dank aan onze Vader 
Die ons Jezus zond. (2x) 
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Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
Zegt de arme: ik ben rijk, 
Om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Want nu zegt de… . 

 
Uitleidend orgelspel 'Scheepje onder Jezus' hoede' 
 
   't Scheepje onder Jezus' hoede, 
   met de kruisvlag hoog in top, 
   neemt als Arke der verlossing 
   allen die in nood zijn op. 
   Al slaat de zee ook hol en hoog 
   en zweept de storm ons voort, 
   wij hebben 's Vaders Zoon aan boord, 
   en 't veilig strand voor oog! 
 
 
 
 
Lid worden?! 
Bezoekt u graag de diensten van de Oosterkerk? Of draagt u als vrijwilliger al 
een steentje bij aan de Oosterkerk? Of draagt u gewoon onze gemeente een 
warm hart toe? Dan zouden wij u willen vragen om lid te worden van onze 
gemeente. Wij hebben u er graag bij! Wij willen u kennen, u een stem geven en 
kunnen betrekken bij belangrijke beslissingen waar onze gemeente voor staat. 
Om niet de minste te noemen: het kiezen van een nieuwe predikant. Maar ook 
voor het vormen van een levendige gemeente willen we graag dat mensen lid 
worden. Voelt u hiervoor? Neem dan contact op met onze scriba Yneke Kooij 
(yneke.kooij@lymen.nl) of Edwin van Rooijen 
(voorzitteroosterkerk@gmail.com). 
  
Bericht over de kathedralen-reis van 18 en 19 april 2020 
Na overleg over eventuele annulering van de plannen die we hebben rondom 
het weekend naar ’s Hertogenbosch, Oosterhout en Breda hebben we 
afgesproken dat we de reserveringen tot 30 maart laten staan. Tot die tijd kan 
er kosteloos geannuleerd worden.  
We blijven hopen dat de kathedralenreis door kan gaan en we verantwoord op 
pad kunnen. Margot Veerkamp en Marianne Theisens.  
 
Wake Zeist 5 april 2020 
Door de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van corona hebben wij 
een besloten wake, en wij vragen u thuis te blijven. 
U kunt wel op een willekeurig moment een bloem en/of boodschap aan het hek 
achterlaten. 
 
 

Kopij Zondagsgroet kunt u voor a.s. donderdag 17.00u aanleveren per email op 
zondagsgroet@oosterkerkzeist.nl.         -AR- 


