
 
 
Orde van dienst  

zondag 17 januari 2021 | Oosterkerk Zeist | 10.00 uur 

voorganger: drs. Roel van Riezen | kerkmusicus: Willem Harold Boog  

vleugel en zang: Pieter Cobelens, Michiel en Rhodé Zijp | ouderling: Saskia Westbroek 

 

Orgelspel: Elegisch voorspel over 'Ontferm U God, ... ik roep U, vergeef mijn zonden' (Psalm 51 | J. Zwart) 

en Canonisch voorspel en koraal over 'Heil hem, wien God zijn zonden heeft vergeven' (Psalm 32 | W.H. Zwart) 

 

1.  BIJEENKOMEN 

• Verwelkoming en mededelingen 

• Aansteken van de paaskaars door Rhodé Zijp 

• Inleidend orgelspel: 'Kom in mijn hart, Heer Jezus'/'Into my heart, Lord Jesus' (ELB. 209 | bew. W.H. Boog)  

• Votum en Groet 

• Orgelspel ('samenzang') Psalm 67: 1 en 2 - God zij ons gunstig en genadig 

(voorspel uit 'Fantasie Psalm 33 van C. de Wolf) 

 

      1. God zij ons gunstig en genadig.  

      Hij schenke ons 't gezegend licht 

      dat overvloedig en gestadig  

      straalt van Zijn heilig aangezicht: 

      opdat hier op aarde,  

      elk Uw weg aanvaard 

      een tot U zich wend',  

      zo, dat allerwegen  

      ieder volk de zegen 

      van Uw heil erkent. 

 

      2. De volken zullen U belijden, 

      o God, U loven al te zaam! 

      De landen zullen zich verblijden 

      en juichen over Uwen Naam. 

      Volken zult Gij rechten, 

      hun geding beslechten 

      in gerechtigheid, 

      volken op deez' aarde, 

      die Uw arm vergaarde, 

      die Gij veilig leidt.

2.  WOORD  

• Vleugel en zang ('kinderlied') De soms blues 

 

Soms als ik weer wat stoms heb gedaan 

ja soms als ik mezelf wel voor m'n kop kan slaan 
doe ik nog veel dommer  
vergeet ik om ermee naar de Heer te gaan. 
maar altijd als ik 't aan de Heer vertel. 

Ja wat dan ja wat dan, 

ja altijd als ik het eerlijk aan de Heer vertel 
ja wat dan ja wat dan, 
dan vraagt Hij niet waarom maar dan zegt  
Hij dat was dom maar Ik vergeef het wel. 

 
Al is het al de tweede keer de derde of de vierde 

al is het al de vijfde keer de zesde of de zevende 
Jezus is de levende  
Jezus is de levende 
de achtste of de negende tiende of de elfde 

Jezus is dezelfde, dus 

soms als je weer wat stoms hebt gedaan, 
ja soms als jij jezelf wel voor je kop kan slaan 
doe dan niet nog dommer vergeet dan niet om 
ermee naar de Heer te gaan. 

 
• Gebed 

• Bijbellezing uit Lucas 3: 1-9 

• Zang en vleugel ('samenzang') Psalm 32a - Gelukkig ben je als je schuld bekent 

 

1. Gelukkig ben je als je schuld bekent 

Je fouten zonder omhaal toe kunt geven 

Want God vergeeft je als je eerlijk bent 

En opgelucht begin je een nieuw leven 

En opgelucht begin je een nieuw leven 

Ik heb eerst lange tijd mijn schuld verzwegen 

Maar ik kon die zware last gewoon niet aan 

Ik huilde, God, van machteloze woede 

U hield mij in Uw greep, liet mij niet gaan 

Het leek of ik geveld was door de hitte 



Ik had de kracht niet meer om op te staan 

Toen kwam ik met de waarheid voor de dag 

Ik durfde wat mij dwars zat uit te spreken 

Mijn leven was door eigen schuld ontspoord 

En u o God, u hebt het mij vergeven 

En u o God, u hebt het mij vergeven. 

 

2. Wie naar u zoekt zal u ook vinden, God 

Zelfs als hij in de vloed dreigt te verdrinken 

De plaats waar ik kan schuilen dat bent u 

Ik wil het lied van mijn bevrijding zingen 

Ik wil het lied van mijn bevrijding zingen 

De weg die je moet gaan zal ik je wijzen 

Dit zegt God: ik sta je bij met raad en daad 

Ik houd je in het oog, ik zal je leiden 

Dus wees niet eigenwijs of tegendraads 

Als ezels of als paarden zonder leidsel 

Dan word je niet getroffen door het kwaad 

Wie God de rug toekeert wacht veel verdriet 

Maar wie op hem vertrouwt mag altijd weten 

Het is God zelf die mij met zorg omringt 

Dus juich voor hem, de schepper van het leven 

Dus juich voor hem, de schepper van het leven 

Dus juich voor hem, de schepper van het leven. 

 

• vervolg schriftlezing uit Lucas 3: 10-14 

• Uitleg en verkondiging. Thema: Hoe wil ik me het komende jaar opstellen? 

 

3.  ANTWOORD  

• Vleugel en zang ('samenzang') Iona/Glasgow bundel 40  

 

1. Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 

Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 
 
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 

 

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: “Help mij!’ 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist’ren als Ik zeg: Een koningskind ben jij!’ 

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 

• Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 

• Collecten onder (kort) orgelspel (uit 'Fantasie-toccatine Psalm 33' van J. Zwart), waarna: 

• Orgelspel ('samenzang') Psalm 67: 3 - De aarde heeft de vrucht gegeven 

 

3. De aarde heeft de vrucht gegeven, 

die door de hemel werd verwekt, 

en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 

waar God Zijn hand houdt uitgestrekt. 

God is ons genegen, 

onze God geeft zegen, 

Hij die alles geeft, 

Hij zal zijn geprezen 

Hem zal alles vrezen 

wat op aarde leeft. 

 

4.  UITEENGAAN 

• Zending en zegen 

• Uitleidend orgelspel: 'Jezus, Hij is Koning' (bew. W.H. Boog) 

 


