Orde van dienst
zondag 28 februari 2021 | Oosterkerk Zeist | 10.00 uur
voorganger: ds. Marten Knevel | kerkmusicus: Willem Harold Boog
zang: Wout Zijp | ouderling: Martin Rus
Orgelspel rond de 40-dagentijd: Largo en koraal 'Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten' (B. de Wit) en rond
het thema 'vertrouwen': Canonisch voorspel en koraal Psalm 84: 1 - 'Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot' (J. Zwart)
1.






BIJEENKOMEN
Verwelkoming en mededelingen
Aansteken van de paaskaars
Inleidend orgelspel: Trio over 'Welzalig die op U vertrouwt' (Psalm 84: 6 | B. Kruis)
Votum en Groet
Orgelspel ('samenzang') Psalm 145: 3 - Genadig en barmhartig is de Heer
3. Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont Zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven, Heer, de werken van Uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o Heer, Uw hartsbeminden
die elke dag Uw goedheid ondervinden.




Gebed om de Heilige Geest
Vleugel en zang ('kinderlied') HemelHoog 305 - Ik volg de Heer
1. Ik volg de Heer, want Hij is goed.
Hij weet de weg en hoe het moet.
Hij houdt van mij, Hij 's overal,
de Herder Die, mij leiden zal.

2.Soms gaan we door gevaarlijk land.
Dan loopt Hij voor en in Zijn hand
houdt Hij de staf en neemt ons mee.
Het is soms zwaar, maar toch okee!

3. Een leeuw die brult, of een beer die bromt,
de Herder kijkt wat of er komt.
Hij's als een muur, rondom om ons heen.
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen!
2.





WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
40-dagen project: De dorstige laven
Bijbellezing uit Markus 9: 2-10
Vleugel en zang 540: 6, 7 en 8 - en Mozes en Elia zijn op de berg geweest
melodie A+B
6. en Mozes en Elia, zijn op de berg geweest,
waar boven in de hemel, de Geest genesteld is,

melodie A
7. maar Jezus is beneden, een lange vastentijd,
maar Jezus is beneden, verzocht in de woestijn,

melodie B
8. en hier heeft Hij geleden, de wijsheid van de slang
en hier heeft Hij gestreden, vier maal tien dagen lang.


Uitleg en verkondiging. Thema: Wie kun je nog vertrouwen?

3. ANTWOORD

Vleugel en zang 540: 9 en 10 - en Hij heeft overwonnen
melodie A+B
9. en Hij heeft overwonnen, haast zal het Pasen zijn,
dan springen nieuwe bronnen, omhoog in de woestijn.
10. Dan zullen wij U loven, vier maal tien dagen lang,
dan zullen wij U loven, ons hart in vuur en vlam.





Bevestiging Jacqueline van de Weg als diaken
Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader
Collecten onder orgelspel: 'Dat 's Heren zegen op u (Jacqueline) daal' (Psalm 134: 3 | J. Zwart)
en Instructief voorspel 'Nu wij uiteengaan' (423), waarna:
Orgelspel ('samenzang') 423: 1 en 3 - Nu wij uiteengaan
1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met Uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

4. UITEENGAAN

Zending en zegen

Uitleidend orgelspel: 'de Tien geboden des Heren' (F. Asma | naar Psalm 140).

