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Orde van dienst | zondag 21 juni 2020 | Oosterkerk Zeist | 10.00 uur 
voorganger: ds. Hariët Tarpeh- van Ittersum   |    kerkmusicus: Willem Harold Boog   |  
zang:  Meike Feddema  |   ouderling van dienst: Saskia Westbroek 
___________________________________________________________________________ 
 

Orgelspel vooraf Meditatie , canonisch voorspel en koraal over 'O heil'ge 
Geest daal op ons neer...' (W.H. Zwart) en Trio en koraal 
Psalm 124: 4 - 'Door Zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt' 

 (W.H. Boog | Bevrijdings-Psalm)  
___________________________________________________________________________ 
 

Welkom en mededelingen 
Aansteken Paaskaars  
Inleidend orgelspel  ELB 186a: 'Leidt mij Heer, o machtig Heiland, door dit  

 leven aan Uw hand ... Vul mij met Uw Geest steeds meer!' 
Votum en groet 
Orgelspel (met samenzang) Psalm 43: 3 en 5 - O Here, God, kom mij bevrijden  
 

3. O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij Uw waarheid en Uw licht 
die naar Uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor Uw aangezicht. 
 

5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer ? 
Vertrouw op 's Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot Zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 

Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezing Handelingen 16: 19-24  
Vleugel en zang (kinderlied) ELB 448: 1 en 3 - Je hoeft niet bang te zijn 
 

1. Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand, 
in die van onze Heer. 
 
3. Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
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Verkondiging  Thema:  Gevangen en toch vrij!  
met kindermoment Tijdens deze overweging wordt gelezen uit Handelingen 16: 25 t/m 
34  
 en uit Efeze 5: 18 t/m 20 
 

Vleugel en zang 713: 1 en 2 - Wij moeten Gode zingen 
 

1. Wij moeten Gode zingen, halle-luja, 
om alle goede dingen, halle-luja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt Uw zegeningen, halle-luja. 
 
2. Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan al wie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 

 
Dankgebed en voorbeden 
Onze Vader 
Collecte onder orgelspel Improvisatie over 'Zing met ons mee uit alle macht', waarna: 
Orgelspel (met samenzang) ELB 81: 1, 4 en 6 - Zing met ons mee uit alle macht   
 

 1. Zing met ons mee uit alle macht,  
zing met ons mee te middernacht;  
al zien wij nog de morgen niet,  
wij zingen toch dit vrolijk lied! 
 

 4. Soms is ons lied een vuurkolom, 
soms blaast een Psalm de muren om - 
dan is te horen, onverwacht, 
hoe wie gelooft ten laatste lacht! 
 

 6. Zing met ons mee uit alle macht,  
zing met ons mee te middernacht,  
zingt met de hele kerk in koor,  
en geef dit licht de wereld door!  

Zegen     
Uitleidend orgelspel Gefigureerd koraal Psalm 105: 17 en 18: 'Hij was het Die 

Zijn volk bevrijdde ...... Hij leidt ons tot in eeuwigheid' 
(W.H. Boog). 

 
Van de Beroepingscommissie 

In de vorige berichtgeving spraken we de hoop uit om op korte termijn met onze 
voorkeurskandidaten te kunnen spreken. We zijn verheugd mede te delen dat wij 
verwachten nog deze maand met de kandidaten persoonlijk kennis gemaakt te hebben. 
Uiteraard doen wij dit met inachtneming van de richtlijnen.Zodra mogelijk zullen we de na 
de kennismaking overgebleven voorkeurskandidaten gaan horen.We werken, daar waar 
nodig, aangepast door om de best passende, geroepen, predikant voor de Oosterkerk te 
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vinden. 


