
 

 

 

 
 
 
Orde van dienst  

zondag 11 april 2021 | Oosterkerk Zeist | 10.00 uur 

voorganger: Marije Vermaas-Boer  | muziek: Oosterkerkband o.l.v. Hannah Duijkers - Zijderveld 

zang: Meike Feddema  |  ouderling: Edwin van Rooijen 

 

Thema: Elke dag Paasmens 

 

Inleidend orgelspel: Choral 'Was Gott thut das ist wohlgethan' (opus 90) van Alexandre Guilmant 
 

1.  BIJEENKOMEN 

• Verwelkoming en mededelingen 

• Aansteken van de paaskaars 

• Votum en Groet 

• Muziek ('samenzang'): Sela – ‘Votum & Groet’  

 

Votum 

Onze hulp en onze verwachting  

is van God onze Heer. 
Hij die alles maakte  
laat niet los wat Hij begon. 
 

Groet 
Genade en vrede van God de Vader; 
door Jezus Zijn zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons. 

Halleluja, halleluja, amen! 
 

• Gebed om de Heilige Geest 

• Muziek (kinderlied): Opwekking Kids  16 - ‘Wij vieren feest!’ 

 

Wij vieren feest 

omdat Jezus weer leeft. 

Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan. 

Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft. 

Jezus is opgestaan! 

 

Hij heeft de dood overwonnen, 

ons van de zonde bevrijd. 

Hij stierf maar dit is het wonder: 

Hij leeft in eeuwigheid 

 

Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer 

prijs zijn grote naam. 

En zing ik: Halleluja, prijs de grote Koning. 

Jezus is opgestaan! 

 

2.  WOORD  

• Gebed bij de opening van het Woord 



 

 

• Bijbellezingen:  Deuteronomium 6:4-9 en Hebreeën 10:19-25 

• Muziek:  U waakt over mij  

1. God van Abraham en Mozes, 

van de wildernis en God van de woestijn, 
U trekt de wereld voor me open, 
daagt me uit om als een vreemdeling te zijn. 
 

2. U roept dromen in me wakker, 
inspireert mij en U neemt me mee op reis. 
In uw liefde geeft U ruimte, 

in uw liefde omgeeft U mij altijd. 
 

refrein: 
U waakt over mij, 
ziet naar mij om, 
geeft me niet op. 
U houdt vol en houdt vast; 

wat Uw hand begon, laat U niet los. 
 

3. U bent bij me als een schaduw, 
de stille kracht die me laat en die me leidt. 
U leert me zoeken, leert me vragen, 
loopt niet weg voor mijn falen en mijn pijn. 
 

4. Soms omarmt U mij met vrede, 
soms ontmoet ik U verwikkeld in de strijd. 

En hoe ver ik ook zou dwalen, 
U bent altijd ongelofelijk dichtbij. 
 

refrein: 
U waakt over mij, 
ziet naar mij om, 

geeft me niet op. 
U houdt vol en houdt vast; 

wat Uw hand begon, laat U niet los. 
 

Ik ben niet alleen. 
 

refrein 
 

Uitleg en verkondiging. Thema: Elke dag Paasmens 

 

3.  ANTWOORD  

• Muziek (‘samenzang’):  Sela - ‘Ik zal er zijn’ 

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 



 

 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

• Dankgebed en voorbeden 

• Collecten onder muziek, waarna: 

• Muziek ('samenzang'): Opwekking 71 - ‘Jezus leeft in eeuwigheid’ 

 

Jezus leeft in eeuwigheid, 

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van mijn leven. 

 

Straks als er een nieuwe dag begint, 

en het licht het van het duister wint, 

mag ik bij Hem binnengaan, 

voor Zijn troon gaan staan. 

Hef ik daar mijn loflied aan: 

 

Jezus leeft in eeuwigheid, 

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van mijn leven. 

 

Straks wanneer de grote dag begint, 

en het licht voor altijd overwint, 

zal de hemel opengaan, 

komt de Heer er aan. 

Heffen wij dit loflied aan: 

 

Jezus komt in heerlijkheid, 

Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 

Hij is de Heer van ons leven. 

 

4.  UITEENGAAN 

• Zending en zegen 

• Uitleidend muziek: Sela - ‘Zo lief had God de Vader ons’   

 

Zo lief had God de Vader ons 

dat Hij zijn eigen Zoon zond 

tot heil van ons gebroken hart, 

omdat Hij ons zo kostbaar vond 

Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 

toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; 

toch is het Jezus' bloed dat ons 

weer dicht in zijn nabijheid bracht 

 

O zie de mens daar aan het kruis 

met al mijn schuld beladen; 

beschaamd hoor ik mijn eigen stem 

Hem loochenen en smaden., 

Het was mijn zonde die Hij droeg 

totdat Hij riep: ‘Het is volbracht 

zijn laatste adem bracht mij hoop, 

zijn sterven werd mijn levenskracht 

 

 



 

 

Ik roem niet meer in eigen kracht 

in gaven, in wat wijsheid is; 

ik roem alleen nog in de Heer, 

zijn dood en zijn verrijzenis. 

Hoe zou ik delen in zijn loon, 

de zege die Hij heeft behaald 

Maar dit weet ik met heel mijn hart 

zijn offer heeft mijn schuld betaald  

 

 

 

 


