
 

 

 

 
 
Orde van dienst | zondag 22 mei 2022 | Oosterkerk Zeist | 10.00 uur 
voorganger: Roel van Riezen | kerkmusicus: Willem Harold Boog | gitaar & zang: Arie Theisens  
ouderling: Yneke Hogenkamp 
 
1  BIJEENKOMEN 
• Orgelspel: Elegisch voorspel Psalm 51: 'Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed' (J. Zwart)  

en Canonisch trio Psalm 103 (W.H. Boog), waarna: 
• Voorzang Psalm 103: 3 en 4 - Hij is een God van liefde en genade 

3. Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
Zijn liefde en Zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 

 
• Verwelkoming door de ouderling 
• Aansteken van de paaskaars 
• Inleiding op de dienst 

de gemeente gaat staan 
• Intochtslied (orgel) 891 - Heer, ik kom bij U, neem mijn leven, maak mij nieuw  

 
1. Heer, ik kom bij U, neem mijn leven, maak mij nieuw door Uw grote liefde. U houdt van mij.  
Heer, ik weet het nu: in mijn zwakte draagt U mij. Ik word overweldigd door de kracht van Uw liefde. 
Draag mij, Heer. Neem mij in Uw armen. Draag mij, Heer. Sluit mij in Uw hart.  
Bent U bij mij, dan vlieg ik als een arend, omdat Uw Geest mij draagt. U geeft mij vleugels, Heer,  
met de kracht van Uw liefde.  
 
2. Geef dat ik kan zien. Laat mij Uw gezicht zien, Heer, dan ken ik Uw liefde. U woont in mij. Heer, 
vernieuw mijn hart, want dan kan ik leven, Heer, zoals U dat wilt: in de kracht van Uw liefde.  
Draag mij, Heer. Neem mij in Uw armen. Draag mij, Heer. Sluit mij in Uw hart.  
Bent U bij mij, dan vlieg ik als een arend, omdat Uw Geest mij draagt. U geeft mij vleugels, Heer,  
met de kracht van uw liefde. Omdat Uw Geest mij draagt. U geeft mij vleugels, Heer, met de kracht  
van Uw liefde. 
 

• Bemoediging en Groet  - de gemeente gaat hierna zitten 
 

Inkeer en uitweg met Psalm 51 
• Schuldbelijdenis, met twee liederen: 

• solozang en gitaar (Arie Theisens): Halleluja (L. Cohen, vert. J. Rot): refrein door gemeente  
 

1. Ik hoorde van een nieuw akkoord 
Wat David speelt en God bekoort       
Maar notenleer dat vind jij vast gedoe, ja 
Dat gaat dan zo van C naar D 
En E mineur en straks de B  
De psalmenvorst ontdekt zijn Halleluja 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 



 

 

 
2. Je wil is sterk, het vlees is zwak 
Je ziet haar naakt vanaf het dak 
Haar schoonheid in het maanlicht is taboe, ja 
Ze bindt je op de offerbaar 
Ze breekt je troon en knipt je haar 
En steelt dan uit je mond het halleluja 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 
 
3. Jij zegt: “Dat was Bathseba niet...” 
Ik ben bezig met een lied 
Uria de Hetiet doet er niet toe, ja 
Een bliksemschicht in ieder woord 
Het maakt niet uit welk woord je hoort 
Een heilig of gevallen hallelujah 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 
 
4. Ik deed mijn best, het was niet veel 
Ik voel maar weinig als ik speel 
Maar echt is echt, en dat is wat ik doe, ja 
En ook al klonk het dan ver-rot  
Ooit sta ik voor de psalmen-God  
En rolt niets van mijn tong dan halleluja 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! 
 

• zingen (orgel) Psalm 51: 1 en 3 - Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht 
 
1. Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht, 
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden. 
Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden. 
Door eigen schuld verzink ik in de nacht. 
Wees mij nabij naar Uw barmhartigheid, 
reinig mij door Uw diepe mededogen. 
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit, 
mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen. 
 

3. Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid 
geboren en in zware schuld gebonden. 
Ontvangen heeft mijn moeder mij in zonde, 
zie op mij neer in Uw barmhartigheid. 
Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin, 
dat ik in trouw en recht voor U zal leven. 
Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin, 
hebt Gij Uw wijsheid in mijn hart gegeven. 

• Woord van vergeving met (gelezen) Psalm 51 uit de bundel 'Beeldspraak' 
God, je lijkt m’n moeder wel! 
Kind, zegt ze altijd, wat er ook gebeurt, 
je kunt altijd bij mij terecht, 
dat weet je. 
 
Ze is een tof mens, mijn moeder. 
Ik ben bepaald geen lieverdje 
en het is heus niet zo 
dat ze alles zo maar van me pikt. 
Als ik pas om twee uur ’s nachts thuiskom, 
krijg ik de wind van voren. 
En als ze èrgens een hekel aan heeft, 
dan is het aan mijn grote mond. 
Als wij ruzie hebben, berg je dan maar. 
dan is het huis te klein! 
 
Maar dat duurt nooit lang. 
Haar stelregel is: ga nooit met ruzie uit elkaar. 
En daar houdt ze zich aan. 
Of ik nu zin heb of niet: 
we praten net zo lang 
tot we elkaar weer recht in de ogen kunnen kijken. 



 

 

 
Mijn moeder is een tof mens. 
Wat er ook gebeurt, 
wat ik ook verkeerd doe, 
ze geeft me steeds weer de kans 
om met een schone lei te beginnen. 
Van wie ze dat heeft? 
God mag het weten…. 
 

• Als nieuw perspectief na vergeving zingen (o.l.v. Arie Theisens) Psalm 51b - Create in me 
Create in me a clean heart, O God, 
And renew a right spirit within me. 
Create in me a clean heart, O God, 
And renew a right spirit within me. 
Cast me not away from Thy presence, O Lord, 
And take not Thy Holy Spirit from me. 
Restore unto me, the joy of Thy salvation 
And renew a right spirit within me. 

 
2  WOORD  
• Gebed bij de opening van het Woord 
• Zingen (o.l.v. Arie Theisens) het kinderlied Maak een vrolijk geluid voor de Heer (E&R) 

1. Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Of je thuis bent, of buiten op straat 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met de bel van je fiets op de maat 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 
Doe je mee, want ook jij hoort erbij 
Zing en fluit, roep het uit, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
 
2. Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Of je bruin bent, of sproetig of blond 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met je hand of je voet of je mond 
Want een vrolijk geluid maakt je blij 
Ben je ziek of gezond, kom erbij 
Ook je stem is van Hem, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
 
3. Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Of je thuis bent, of buiten op straat 
maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Met de bel van je fiets op de maat 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 
Dat Hij jubelt met jou en met mij 
Zing en fluit, roep het uit, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

 
• hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst 

• Bijbellezing uit 1 Samuel 16: 1, 10-23 
• Zingen 865 - Komt nu met zang 

1. Komt nu met zang van zoete tonen en u met snarenspel verblijdt! 
Zingt op en wilt alom betonen, dat gij van harte vrolijk zijt. 
Juicht God ter eer, Zijn lof vermeer’, Die zulken groten werk 
gedaan heeft voor Zijn kerk! 
 
2. In Israël was dat een wijze, valt met hen ook de Heer te voet: 
dat elk nu toch God roem' en prijze, Die ons zoveel weldaden doet. 
Roept overal met groot geschal: 'Lof, prijs en dank alleen 
zij God en anders geen!' 
 
3. De Heer heeft eertijds zijnen volke geholpen uit veel angst en pijn. 
Hij geeft ja wel een duist’re wolke, maar weer daarna schoon zonneschijn. 
Lof zij die Heer, Die ons ook weer geeft, na veel smart en druk, 
veel zegen en geluk. 

 
• Uitleg en verkondiging. 
 



 

 

3  ANTWOORD  
• Meditatief orgelspel: Trio en Intermezzo over 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht' (W.H. Boog), waarna: 
• Antwoordlied 834 - Vernieuw Gij mij 

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor Uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
• Aandacht voor mensen en zaken in de gemeente zoals: 

• Gedachtenis (gemeente staat) 
• Gebedspunten uit gebedenboek 
• Gebeden 1. Dankgebed en Voorbeden, eindigend in 

   2. Stil gebed  
   3. Het Onze Vader 

• Collecten onder (kort) orgelspel: Fantasie-Toccatine Psalm 33 (delen) van J. (en W.H.) Zwart, waarna: 
kinderen van de kinderdienst komen weer terug 

• Slotlied (staande) Psalm 67: 1 - God, geef genade 
 

1. God, geef genade, geef Uw zegen 
toon ons Uw stralende gezicht. 
Op aarde kent men dan Uw wegen 
de wereld ziet Uw reddend licht. 
Laat elk volk U prijzen 
U de eer bewijzen, 
zeggen: God is goed! 
Laat de wereld zingen 
van de grote dingen 
die U deed en doet. 

 
4  UITEENGAAN 
• Zending en zegen (gesproken amen) 
Slotlied (vervolg): Psalm 67: 2 en 3 - Laat alle volken zich verblijden uit de nieuwe psalmberijming 
•  

 
2. Laat alle volken zich verblijden 
omdat U wereldwijd regeert. 
U zult de landen eerlijk leiden, 
elk onrecht wordt door U gekeerd. 
Laat elk volk U prijzen 
U de eer bewijzen, 
zeggen: God is goed! 
Laat de wereld zingen 
van de grote dingen 
die U deed en doet. 
 

3. De aarde heeft haar oogst gegeven, 
God geeft ons zegen, dag aan dag. 
Ook wie in verre landen leven 
vereren Hem met diep ontzag. 
Laat elk volk U prijzen 
U de eer bewijzen, 
zeggen: God is goed! 
Laat de wereld zingen 
van de grote dingen 
die U deed en doet. 

• Uiteengaan tijdens feestelijk orgelspel: Fantasie-Toccatine Psalm 33 (delen) van J. Zwart. 
 
Er is alle gelegenheid elkaar te ontmoeten, voor gesprek, voor voorbede.  Bent u nieuw of wilt u meer 
weten over de gemeente?  Spreek iemand van ons aan!  Voor jongeren is de East Coast open. 


