
 

 

 
 
Orde van dienst | zondag 1 augustus 2021 | Oosterkerk Zeist | 10.00 uur 
voorganger: ds. G. Kwakkel | Musicus: Wouter Harbers  
1e ouderling: Martin Rus  | 2e ouderling: Reinoud Dijkstra | diaken: Jan Cozijnsen 
 
Muziek ter verwelkoming 
 
1.  BIJEENKOMEN 
• Welkom en mededelingen 
• Aansteken van de paaskaars 
• Inleidend orgelspel 
• Votum en Groet   gemeente staat!
• Intochtslied: orgel + samenzang! Psalm  25: 4, 10 – ‘Heer, ik hef mijn hart en handen’

1. HEER, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 
 

10. Mogen mij toch steeds behoeden 
vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede, 
U verwacht ik t' allen tijd. 
Here God van Israël, 
red uw volk in tegenspoeden! 
Toon uw goddelijk bestel, 
dat uw hand ons toch behoede! 

gemeente neemt weer plaats 
 

• Gebed om de Heilige Geest 
• Kinderlied: vleugel + samenzang Opwekking 88 ‘Een rivier vol van vrede’  

 
1. Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede,  
een rivier vol van vrede in mijn hart (2x) 
 

 2. Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap, 
 een fontein vol van blijdschap in mijn hart (2x) 

 
3. Ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart (2x) 
 
4. Een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart (2x) 

 
Kinderen naar de nevendienst 

 
2.  WOORD  
• Gebed bij de opening van het Woord 
• Bijbellezing: Mattheüs 9: 9 – 13 
• Vleugel + samenzang     NLB  992 – ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’

1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons  
dan dat wij recht doen en trouw zijn  
en wandelen op zijn weg? 

2.Wat vraagt de aarde meer van ons  
dan dat wij dienen en hoeden  
als mensen naar Gods beeld? 

 
 



 

 

 
3. Wat vragen mensen meer van ons  
dan dat wij breken en delen  
als ons is voorgedaan? 

4. Het is de Geest die ons beweegt  
dat wij Gods wil doen en omzien  
naar alles wat er leeft. 

 
• Uitleg en verkondiging 

 
 
 

3.  ANTWOORD  
• Vleugel + samenzang    NLB   512: 1 – 5.     ‘O Jezus hoe vertrouwd en goed’ 
•   1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
 klinkt mij uw naam in 't oor, 
 uw naam die mij geloven doet: 
 Gij gaat mij reddend voor; 
 
        2. uw naam die onze wonden heelt 
      en ons met manna spijst, 
      die onze dood en zonde deelt 
      en onze vrees verdrijft. 
 

  3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
 mijn koning en profeet, 
 mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
 mijn weg waarop ik treed; 
 
   4. al wat ik doe, al wat ik wil, 
 het is te zwak, te koud, 
 maar sterk en vurig wordt de ziel 
 wanneer zij U aanschouwt. 

  5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt 
  een zon diep in de nacht, 
  roep ik uw nadering reeds uit 
  omdat ik U verwacht. 
 

• Gedachtenis   
• Samenzang    Hemelhoog, Lied 200: 1,2 – ‘U zij de glorie’  

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie nu en immer meer. 
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immer meer. 

 

2. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immer meer

 
• Dankgebed, voorbeden en het gezongen Onze Vader:    
• Samenzang   NLB  1006 – ‘Onze vader’

Onze Vader in de hemel 
U staat zorgzaam om ons heen 
Geef dat alle mensen weten 
zoals U is er maar één. 
 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn 
In uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn 
 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat u graag wilt 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild 
 

en vergeef ons wat we fout doen 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander 
maar weer samen verder gaan 
 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar 
Geef dat wij het juiste kiezen 
dat we goed zijn voor elkaar 
 
Onze Vader, wij geloven 
dat u onze wereld leidt 
Met uw licht helpt u ons verder 
Hier en nu en straks. Altijd 
Amen, amen 

 
• Digitale collecten onder muziek …… waarna   
• Orgel + samenzang  NLB   993 
• 1. Samen op de aarde, dat beloofde land,  
      God zal ons bewaren, want Hij houdt in stand  

 

2. wat Hij heeft geschapen met zijn hand, zijn 
woord. Hij zal niet verlaten wat Hem toebehoort. 
  



 

 

3. ’t Westen en het oosten, voor- en nageslacht, 
om zijn naam te troosten zijn zij aangebracht; 
  

4. om zijn naam te prijzen gaf Hij zon en maan, 
wijzen en onwijzen gunt Hij één bestaan. 

5.Israël, Egypte, stem en tegenstem,   
hoogtepunt en diepte – alles zegent Hem, 
 
6. want Hij zal verzoenen wat vijandig is,  
nieuwe namen noemen, voor een oud gemis  

 

7. Kerk en wereld samen, vasteland en zee,  
worden ja en amen, ja uit ja en nee.

4.  UITEENGAAN 
• Zending en zegen 
• Onder feestelijke muziek uitééngaan naar elkaar én de koffie om zo onze plaats in de wereld weer 

in te nemen. 
 


