
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Hartelijk welkom deze zondagmorgen in de Oosterkerk te Zeist!  
In deze dienst gaat onze eigen wijkpredikant ds. Irma Jansen Kleinjan voor.  
Pieter Cobelens (piano), Arie Theisens (gitaar) en Lisette Brandenburg zijn verantwoordelijk voor de muzikale 
ondersteuning. Ouderling van dienst is vandaag Erik Kaman.  
Doop van Lieuwkje Nynke Brandenhorst en opdragen van Claes Olivier Ian en Julen Kik Jathan van Vliet.  Wij wensen 
u een gezegende en inspirerende dienst toe.  
 

ORDE VAN DIENST  
Thema: Thuis! 
 
Inleidende muziek 
 
1. BIJEENKOMEN 
 
• Zingen voor de dienst: ‘Welkom in Gods huis’ (Schrijvers voor Gerechtigheid 
• Verwelkoming en mededelingen 
• Aansteken van de paaskaars 
• Zingen: ‘Onze hulp en onze verwachting’ (Sela) gemeente staat 
• Inleiding op de dienst 
• Zingen: Psalm 84 ‘Wat hou ik van uw huis’ (Psalmen voor Nu) 
• Gebed om vergeving en genadeverkondiging 
• Lofzang: Amazing Grace 

 
2. WOORD  

 
• Aandacht voor de kinderen, kinderlied ‘Thuis’ van Elly en Rikkert 
• Bijbellezing: Lucas 15: 11-32 
• Lied: Mag ik dan bij jou 
• Uitleg en verkondiging. Thema: Thuis! 

 
3. ANTWOORD 

 
• Muzikaal intermezzo 
• Zingen: Opwekking 599 ‘Kom tot de Vader’  
 
4.  DOOP EN OPDRAGEN 

 
• Lied: Laat de kind’ren tot mij komen (kinderen worden binnengedragen) 
• Persoonlijke woorden, geloften, doop en opdragen 
• Verwelkoming (Allen staan) 
• VG.:  Gemeente, draag Claes en Julen die de zegen ontvangen hebben en Nynke die gedoopt is, en hun ouders, in 

uw gebeden en ga met hen de weg van het Koninkrijk.  
• Allen: WELKOM, KINDEREN VAN GOD, WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS, WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN.  
• Zegenlied: ‘Ik zegen jou in Jezus’ naam’ (Evang. Liedbundel 444) 
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader 
• Digitale collecten waarna aansluitend   
• zingen: ‘Ik wens jou’ (Trinity) 

 
4. UITEENGAAN 

 
• Zending en zegen, waarna uitleidende muziek            Volgende week startzondag om 10.00 uur in de Oosterkerk                                          

12 september 2021 



 

 

Collecte deze zondag 
De collecte van deze zondag is bestemd voor de kerstpakkettenactie van de Oosterkerk. 
Sinds jaar en dag worden er een  boodschappenpakket bezorgd bij mensen die dat goed kunnen gebruiken. 
Het ging vorige keer om 60 gezinnen. Die worden aangedragen door inloophuis, Samen oplopen, Ellen de Boom en 
Oosterkerk. U kunt ook een gezin/persoon opgeven. 
Juist in de weken voor kerst is wat extra's zeer welkom.  
Aanbevolen door de diaconie. Contact dienen@oosterkerkzeist.nl of de diakenen in de kerk. 
 
Inspiratieavonden over pubertijd.  
De Centrale Protestantse Jeugdraad organiseert twee inspiratieavonden over de puberteit voor  
ouders van (pre)pubers en jeugdwerkvrijwilligers. Ook andere belangstellenden zijn van harte  
welkom. Bianca Boender van YNGbelieve is een ervaren trainer met een grote passie voor pubers. Zij  
zal ons meenemen in de ontwikkeling van het puberbrein en de leefwereld van tieners. De eerste  
avond is op maandag 20 september van 20.00-22.00 uur in de Sionskerk (Oude Arnhemseweg 242).  
De tweede avond is op donderdag 20 januari in het Kerkelijk Centrum Zeist-West. Meer informatie bij 
Geeske Donze 06 25212269 of geeskedonze@pkn-zeist.nl 
Aanmelden wordt op prijs gesteld, via  https://forms.gle/tjUfRyQ9CuRQmusx6 
 
                                 
 
Kopij voor volgende week kunt u voor a.s. donderdag 17.00u aanleveren per email: 
zondagsgroet@oosterkerkzeist.nl. Beperkt u zich tot max. ca. 4 regels.     -WZ- 
            


