
 

 

 

 
 
 
Orde van dienst ‘Bijbelfeest NBV21’ 
zondag 17 oktober 2021 | Oosterkerk Zeist | 10.00 uur 
voorganger: Henk Jansen | Oosterkerkband: Pieter Feddema, Hanna, Peter, Hanneke en Roshenteli 
ouderling: Edwin van Rooijen en Yneke Hogenkamp | diaken: Carolien van Eijsden| Bijbellezer: Edwin van 
Rooijen | presentatie: Margot Veerkamp | regie/beeld: Eline van Es | geluid: Bas Duijkers en Zegert van der 
Linde 
 
 
1.  BIJEENKOMEN 
• Verwelkoming en mededelingen 
• Aansteken van de paaskaars 
• Zingen: NLB 513 ‘God heeft het eerste woord’ 
 
God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 
• Bemoediging en Groet 
• Zingen: Opw. 462 ‘Aan uw voeten Heer is de hoogste plaats’ 
 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
Om bij U te zijn is de grootste eer, 
Daarom buig ik mij voor U. -2x- 
 
Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 
en om naar U te luisteren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
 



 

 

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
Om bij U te zijn is de grootste eer, 
Daarom buig ik mij voor U. 
 
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding, 
in Geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 
 
Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 

 
2.  WOORD  
• Gebed bij de opening van het Woord 
[voor de beamer: afbeeldingen van ‘lees je Bijbel’ in vreemde tekens: Arabisch en Russisch]  
• Kinderlied: ‘Lees je Bijbel’ 
 
Lees je bijbel, 
bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
Read your bible, 
pray every day (3x) 
Read your bible, pray every day 
if you want to grow (3x) 
Read your bible, pray every day, if you want to grow. 
 
Lis ta bible, 
prie chaque jour (3x) 
Lis ta bible prie chaque jour 
quand tu veux grandir (3x)  
Lis ta bible prie chaque jour quand tu veux grandir. 
 
• Bijbellezingen uit NBV21! 
 
Nehemia 7,72b-8,12 
Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, 
81verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de Waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te 
halen met de wet van Mozes, de wet die de HEER aan Israël had opgelegd. 2Ezra, de priester, haalde het wetboek 
en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen, en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Dit 
gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. 3Op het plein voor de Waterpoort las Ezra de mannen en de 
vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor, vanaf het moment dat het licht werd tot de 
middag. Allen luisterden aandachtig naar de voorlezing van het wetboek. 
4Ezra, de schrijver, stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd. Naast hem, aan 
zijn rechterhand, stonden Mattitja, Sema, Anaja, Uria, Chilkia en Maäseja, en aan zijn linkerhand Pedaja, Misaël, 
Malkia, Chasum, Chasbaddana, Zecharja en Mesullam. 5Ezra stond hoger dan het volk, zodat iedereen kon zien 
hoe hij het boek opende, en op dat moment ging heel het volk staan. 6Ezra prees de HEER, de grote God, en heel 
het volk antwoordde: ‘Amen, amen,’ en ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor 
de HEER. 7Vervolgens legden de Levieten Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodia, Maäseja, Kelita, 
Azarja, Jozabad, Chanan en Pelaja de wet uit aan het volk, dat weer was gaan staan. 8De Levieten lazen het boek 
met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij; zo verschaften ze inzicht in het gelezene. 9Nehemia 
– hij was de landvoogd –, Ezra, de priester en schrijver, en de Levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen 



 

 

iedereen: ‘Deze dag is gewijd aan de HEER, uw God; rouw dus niet, en huil niet!’ Het hele volk was namelijk in 
tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. 10Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar 
met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees 
niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’ 11De Levieten maanden het volk tot stilte. Ze 
zeiden: ‘Wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd.’ 12Toen ging iedereen eten en drinken. Ze 
deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld. 
 
2 Timotheüs 3,14-4,5 
14Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren 
waren 15en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften, die je wijsheid kunnen geven, zodat je 
wordt gered door geloof in Christus Jezus. 16Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt 
worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een 
rechtschapen leven, 17zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is 
toegerust. 
41Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de 
doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: 2Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt 
of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. 3Want er komt een tijd dat de 
mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens 
tegemoetkomen en hun naar de mond praten. 4Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar 
verzinsels. 5Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie 
doen, je dienende taak vervullen. 
 
Matteüs 13,52  
52Hij zei hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op de heer 
des huizes die uit zijn schatkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’ 
 
• Zingen: Lied 802:1,4,5 ‘Door de wereld gaat een woord’ 
 
Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort: 
"Breek uw tent op, ga op reis, 
naar het land, dat Ik u wijs." 
 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luisteren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
Door de wereld klinkt een lied, 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang, 
richten pelgrims hun gezang. 
 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luisteren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
Velen, die de moed begaf, 
blijven staan of dwalen af, 
hunkerend naar het oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. 
 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luisteren naar Uw stem. 
Breng ons saam met Uw ontheemden, 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
• Uitleg en verkondiging. Thema: ‘Weer een nieuwe Bijbel’ 



 

 

 
3.  ANTWOORD  
Band: ‘Unwritten’ (Natasha Bedingfield) 
• Jouw persoonlijke Bijbelvers 
• Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 
• Collecten 
• Zingen: Sela/Opw. 687 ‘Heer wijs mij uw weg’ 
 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 
4.  UITEENGAAN 
• Zending en zegen 


