
 

 

 
 

Orde van dienst | zondag 13 juni 2021 | Oosterkerk Zeist | 10.00 uur 

voorganger: ds. P.B. van Reenen | kerkmusicus: Willem Harold Boog  

zang: Wout Zijp | ouderling: Esther van der Vorst 

 

Orgelspel rond het thema 'bevrijding' (6 juni): 'Onze namen staan geschreven in de holte van Uw hand ...'  

(harm. W.H. Boog) - Liedbewerking over ''k Zal gedenken, hoe voor dezen, ons de Heer heeft gunst bewezen ...' 

(Psalm 77: 7 van F. Asma) en 'De Tien Geboden' (F. Asma)  

 

1.  BIJEENKOMEN 

 Welkom en mededelingen 

 Aansteken van de paaskaars 

 Inleidend orgelspel: Choralvorspiel 'Wenn wir in höchsten Nöthen sein' (BWV 641 | Psalm 140) van J.S. Bach  

 Bemoediging en Groet 

 Openingsgebed 

 Orgelspel ('samenzang') Psalm 121: 1, 2 en 3 - Ik sla mijn ogen op en zie 

 

1. Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?  
Mijn hulp is van mijn Here, Die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.  
 

2. Uw wank'le voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet!  
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen.  
 

3. De Heer brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.  
uw schaduw aan uw rechterhand; de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade.  

 

 Inleiding bij het thema 

 Vleugel en zang ('kinderlied') ELB. 422 - Als je geen liefde hebt voor elkaar 

 

1. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

vallen de dromen in duigen. 

Dromen van vrede worden niet waar, 

kwaad is niet om te buigen. 

    Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

    leef je buiten Gods gloria. 

    Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

    leef je buiten Gods gloria. 

 

2. Als je geen antwoord geeft op verdriet, 

zullen de tranen niet drogen. 

Als je het leed in de wereld niet ziet, 

worden Gods woorden verbogen. 

    Refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

    leef je buiten Gods gloria. 

    Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

    leef je buiten Gods gloria.

3. Als je geen oog hebt voor het gemis, 

als je geen brood weet te delen, 

denk dan aan Jezus die brood en die vis, 

uit liefde deelde met velen. 

    Refrein. 

4. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

is er geen hoop meer op zegen. 

Kinderen, maak de liefde toch waar; 

schrijf het op alle wegen: 

    Refrein.

 

2.  WOORD  

 Gebed bij de opening van het Woord 

 Bijbellezing uit 2 Samuël 21: 1-14 

 Vleugel en zang 1008 - Rechter in het licht verheven 

 

1. Rechter in het licht verheven, Koning in Uw majesteit, louter ons geringe leven,  

scheld ons onze schulden kwijt, laat Uw vleug'len ons omgeven, troost ons met Uw tederheid. 



 

 

 

2. Hoor de bittere gebeden om de vrede die niet daagt. Zie hoe diep er wordt geleden, 

hoe het kwaad de ziel belaagt. Zie Uw mensheid hier beneden, wat zij lijdt en duldt en draagt. 

 

3. Houd wat Gij hebt ondernomen, klief het duister met Uw zwaard. Kroon de menselijke dromen 

met Uw koninkrijk op aard. Laat de vrede eind'lijk komen, die Uw hart voor ons bewaart. 

       

 Bijbellezing uit Mattheüs 5: 1-10 

 Vleugel en zang 1005: 1, 4 en 5 - Zoekend naar licht 

 

1. Zoekend naar licht hier in het duister, 

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons Uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

   Refrein: Christus, ons licht, 

   schijn door ons heen, schijn door het duister. 

   Christus, ons licht, 

   schijn ook vandaag, hier in Uw huis. 

 

 

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats voor U gebouwd.  Refrein. 

 

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons Uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat Uw rijk hier is.   Refrein. 

 Verkondiging. Thema: Tussen Normandië en Margraten, tot zover. 

 

3.  ANTWOORD  

 Meditatief orgelspel: Parafrase over 'Gedankt moet zijn de Heer, de God, Die eeuwig leeft'  

(Gezang 416: 2 LvdK | W.H. Boog), waarna: 

 Orgelspel ('samenzang') 657: 1, 2 en 3 - Zolang wij ademhalen 

 

1. Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht, om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank. 

 

2. Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, het lied op and’re lippen draagt mij dan door de nacht.  

Door ademnood bevangen of in verdriet verstild: Het lied van Uw verlangen heeft mij aan ’t licht getild!

 

3. Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht. De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang, waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang. 

 

 Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader 

 Collecten onder (kort) orgelspel: 'God, schenk ons de kracht', waarna: 

 Orgelspel ('samenzang') 418 - God, schenk ons de kracht 

 

1. God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven.  

Zijn wij in U een, samen op Uw wegen, dan wordt ons tot zegen, lachen en geween.  

 

2. Niemand kan alleen, Heer, Uw zegen dragen; zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.  

Wat Gij schenkt wordt meer, naar gelang wij delen,    horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.  

 

3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen, dat wij die als zaad dragen door de landen,  

zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede, totdat in Uw vrede, ons hart rusten mag.  

 

4. God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven.  

Zijn wij in U een, samen op Uw wegen, dan wordt ons tot zegen, lachen en geween. 

 

4.  UITEENGAAN 

 Zending en zegen 

 Uitleidend orgelspel: 'Land of Hope and Glory, Mother of the Free ... God who made thee mighty, 

make thee mightier yet! (naar 'Pomp and Circumstance', opus 39 van E. Elgar). 


