
 

 

 
 
Orde van dienst  

zondag 9 mei 2021 | Oosterkerk Zeist | 10.00 uur 

voorganger: ds. Oeds W. Blok | kerkmusicus: Willem Harold Boog  

zang: Henk Boss | accordeon: Lieke Feddema | ouderling: Edwin van Rooyen 

 

Orgelspel rond het thema klagen: Choralvorspiel 'Ich ruf' zu Dir, Herr Jesu Christ' (796: 'U Here Jezus roep ik 

aan, U bid ik, hoor mijn klagen' | BWV 639 van J.S. Bach) en Fantasie Psalm 42: 'O mijn ziel wat buigt ge u 

neder ...' (eerste deel | F. Asma) 

 

1.  BIJEENKOMEN 

 Verwelkoming en mededelingen 

 Aansteken van de paaskaars 

 Inleidend orgelspel: Voorspel en koraal over 'Hoor toch mijn roepen, hoor mijn klagen ...'  

                             (Psalm 31: 2 | W.H. Zwart) 

 Votum en Groet 

 Orgelspel ('samenzang') 906: 4, 7 en 8 - Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen    

 

4. Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen, 

U volkomen eer bewijzen. 

Kon ik als een engel, eeuwig opgetogen 

naar U zien met eigen ogen. 

Laat mij nu, reeds aan U 

alles mogen geven, 

lieve God, mijn leven. 

 

7. Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede, 

afgezonderd in Uw vrede. 

Maak mij rein van harte, dat ik Uwe klaarheid 

schouwen mag in geest en waarheid. 

Heer, laat mij, even vrij 

als een adelaar stijgen, 

zo word ik U eigen. 

8. Heer, kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 

U ten heiligdom gegeven. 

Gij, die zo nabij zijt, wend mij toe Uw wezen, 

dat G'in mij Uw beeld kunt lezen. 

Waar ik ga, zit of sta, 

laat mij U aanschouwen, 

met een stil vertrouwen. 

 

 Bemoediging 

 Gebed  

 Vleugel, zang en accordeon ('kinderlied') AWN III/30 - Waar zou de stad van vrede zijn?  

       (arr. W. ter Burg) 

 

1. Waar zou de stad van de vrede zijn,  

kun je er komen al ben je ook klein?  

Is het ver weg over land, over zee,  

is het er ja, of is het er nee?  

 

2. Hoe komen wij op het goede spoor,  

is het linksaf, of is het rechtdoor?  

Is het niet hier en is het niet daar, 

is het er nee, of is het er ja? 

3. Zijn alle dromen dan toch bedrog,  

hebben wij hier tevergeefs gezocht?  

Is het een sprookje en is het niet waar,  

is het er nee, of is het er ja?  

4. Wij willen weten, wij willen zien,  

wij willen weten, wij tellen tot tien.  

Geef ons een teken van vrede mee!  

Is het er ja, of is het er nee?



 

 

2.  WOORD  

 Bijbellezing uit Psalm 13 (NBV) 

 Vleugel en zang: Psalm 13 - Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij? 

 

      1. Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij? 

      Hoe lang verbergt Gij U voor mij? 

      Hoe lang maak ik vergeefse plannen, 

      van dag tot dag in druk gebannen, 

      gedrukt door 's vijands hovaardij? 

 

      2. Aanschouw toch, antwoord mij, o Heer, 

      geef aan mijn oog Uw daglicht weer, 

      dat ik in doodsslaap niet verzinke, 

      en niet des vijands juichkreet klinke: 

      'Ik overwon, ik sloeg hem neer!' 

      3. Gij toch, Gij zijt mijn zekerheid. 

      Gij helpt en redt mij op Uw tijd. 

      Mijn hart juicht om Uw zegeningen. 

      De Heer zal ik mijn loflied zingen, 

      want Hij heeft mij Zijn gunst bereid. 
 

 Uitleg en verkondiging. Thema: Hoe lang nog? Ruimte voor klagen. 

 

3.  ANTWOORD  

 Vleugel, zang en accordeon 670: 1, 3, 5, 6 en 7 - Kom Schepper God, o Heil'ge Geest 

(intro met 'Vrede van God' | bew. W.H. Boog) 

 

1. Kom Schepper God, o Heil'ge Geest, 

daal in de mensenharten neer, 
zij zijn Uw schepselen geweest, 

herschep hen in genade, Heer. 

3. Ontsteek een licht in ons verstand 

en maak tot liefd' ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 

ons zwakke vlees in zekerheid. 

5. Weer van ons 's vijands list en nijd, 

en geef ons vred' in plaats van haat, 

opdat wij volgen waar Gij leidt 
en mijden, wat de zielen schaadt. 

6. Maak ons geloof zo vol en schoon 

dat het de Vader leert verstaan 

en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, 
o Geest van beiden uitgegaan. 

7. Lof zij de Vader, lof de Heer 
Die uit de dood is opgestaan, 

de Trooster ook zij lof en eer 

en heerlijkheid van nu voortaan. 

 

 Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 
 Collecten onder (kort) orgelspel over 'Aan U behoort, o Heer der heren' (W.H. Boog), waarna: 

 Orgelspel ('samenzang') 978: 1, 2 en 4 - Aan U behoort, o Heer der heren 

 

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, d' onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

2. Gij roept het jonge leven wakker, 

een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in Uwe Naam. 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al Uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

      

4.  UITEENGAAN 

 Zending en zegen 

 Uitleidend orgelspel: Feestvoorspel en koraal Psalm 81 - 'Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte' (W.H. Zwart). 


