
 

 

 

 
 

 
Orde van de dienst op zondag 3 juli 2022| Oosterkerk Zeist | 10.00 uur 

voorganger: Irma en Henk Jansen | muziek: Oosterkerkband o.l.v. Pieter Feddema, Lieke Feddema (accordeon) 

en Willem H. Boog (orgel) 

ouderling: Yneke Hogenkamp en Reinoud Dijkstra | diaken:        | lector: Christine van den Berg 

 

1.  BIJEENKOMEN 

• Inleidend orgelspel rond het thema 'water': Variaties over 'Wie ingaat tot dit water'  

(Gezang 339 LvdK | W.H. Boog ) en Psalm 137 ('Aan Babels stromen ...' | W.H. Zwart en M. Dupré) 

• Verwelkoming en mededelingen 

• Aansteken van de paaskaars 

• Zingen (orgel) Psalm 95: 1 en 3 - Steek nu voor God de loftrompet  

 

Steek nu voor God de loftrompet, 

Hem die ons in de vrijheid zet. 

Kom voor zijn aanschijn met verblijden. 

Breng Hem de dank van al wat leeft, 

Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 

Vier Hem, de koning der getijden. 

 

Kom, werpen wij ons voor de Heer 

die ons gemaakt heeft biddend neer, 

wij, die het volk zijn van zijn weide. 

Want onze God, Hij gaat ons voor, 

Hij trekt met ons de diepte door. 

Zijn hand zal ons als schapen leiden. 

 

• Bemoediging en Groet 

• Zingen (OKB) Water of love (Dire Straits) 

 

High and dry in the long hot day 

Lost and lonely every way 

Got the flats all around, sky up above 

Yes, I need a little water of love 

 

I've been too long lonely and my heart feel pain 

Crying out for some soothing rain 

I believe I have taken enough 

Yes, I need a little water of love 

 

Water of love deep in the ground 

But there ain't no water here to be found 

Someday baby when the river runs free 

It's gonna carry that water of love to me 

 

There's a bird up in a tree sitting up high 

Just awaiting for me to die 



 

 

If I don't get some water soon 

I'll be dead and gone in the afternoon 

 

Water of love deep in the ground 

But there ain't no water here to be found 

Someday baby when the river runs free 

It's gonna carry that water of love to me 

 

Once I had a woman I could call my own 

Once I had a woman. Now my woman—she gone 

Once there was a river now there's a stone 

You know it's evil when you're living alone 

 

Water of love deep in the ground 

But there ain't no water here to be found 

Someday baby when the river runs free 

It's gonna carry that water of love to me 

 

Carry that water of love deep in the ground 

But there ain't no water here to be found 

Someday baby when the river runs free 

It's gonna carry that water of love to me 

 

• Gebed 

• Zingen (OKB) Opw. 642 - De rivier 

 

Al mijn zonden, al mijn zorgen, 

neem ik mee naar de rivier. 

Heer, vergeef mij en genees mij. 

Vader, kom, ontmoet mij hier. 

 

Want dit water brengt nieuw leven 

en verfrist mij elke dag 

‘t Is een stroom van uw genade, 

waar ’k U steeds ontmoeten mag. 

 

-Refrein- 

Here Jezus, neem mijn leven, 

ik leg alles voor u neer. 

Leid mij steeds weer naar het water, 

‘k wil U daar ontmoeten, Heer. 

 

Kom ontvang een heel nieuw leven, 

kom en stap in de rivier. 

Jezus roept je, Hij verwacht je 

en Hij zegt: “ontmoet mij hier” 

 

-Refrein- 

Leid mij steeds weer naar het water; 

‘k wil U daar ontmoeten, Heer 

 

2.  WOORD  

• Gebed bij de opening van het Woord 

• Kinderlied (Lieke met accordeon) Een rivier vol van vrede  

 

Een rivier vol van vrede 

een rivier vol van vrede 

een rivier vol van vrede in mijn hart! (2x) 

 



 

 

Een fontein vol van blijdschap 

een fontein vol van blijdschap 

een fontein vol van blijdschap in mijn hart! (2x) 

 

Ik heb lief als mijn Jezus 

ik heb lief als mijn Jezus 

ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart (2x) 

 

Een rivier vol van vrede 

een fontein vol van blijdschap 

ik heb lief als mijn jezus in mijn hart (2x) 

 

• Bijbellezing uit Jozua 3: 14-4:9 

 
14Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken, gingen de priesters die de ark van het 

verbond droegen voor het volk uit. 15Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het 

water werden omspoeld – de Jordaan stond de hele oogsttijd buiten haar oevers –, 16kwam het water tot 

stilstand en vormde het een dam, heel in de verte bij de stad Adam, die vlak bij Saretan ligt. Hierdoor werd de 

stroom in de richting van de Dode Zee, ofwel de Zoutzee, volledig afgesneden en kon het volk ter hoogte van 

Jericho oversteken. 17De priesters die de ark van het verbond met de HEER droegen bleven precies in het midden 

van de rivierbedding staan, terwijl heel Israël overstak, tot iedereen aan de overkant van de Jordaan was. 

41Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken, zei de HEER tegen Jozua: 2‘Kies nu twaalf mannen, één uit 

elke stam, 3en zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan twaalf stenen moeten halen. 

Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar jullie vannacht zullen verblijven.’ 4Jozua liet twaalf 

mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël, en nadat hij hen bij elkaar geroepen had, 5zei hij tegen hen: ‘Ga 

voor de ark van de HEER, uw God, de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor 

elke stam van Israël. 6Ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die 

stenen betekenen, 7dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de 

aanwezigheid van de ark van het verbond met de HEER. Vertel ze dat toen de ark de Jordaan in ging het water 

werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn.’ 8De mannen deden wat 

Jozua hun had gezegd. Ze haalden twaalf stenen uit de Jordaan, één voor elke stam, zoals de HEER aan Jozua 

had opgedragen. Ze droegen de stenen met zich mee naar het kamp en legden ze daar neer. 9Jozua richtte ook 

twaalf stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de priesters stonden die de ark van het 

verbond droegen. Die stenen staan daar tot op de dag van vandaag. 

 

• Zingen (OKB) Psalmen voor nu 114 - Vraag het aan het water 

 

Het volk dat uit Egypte trok 

Een land waar niemand hen verstond 

Het ging op weg naar Israël: 

Dat was hoe God met Israël begon 

 

De zee werd bang en vluchtte weg 

Het water kroop uit de Jordaan 

De bergen sprongen achteruit 

De heuvels renden blind achter hen aan 

 

Het kan zijn dat de zee het weet 

Of vraag het aan het water zelf - 

Waar iedereen zo bang voor was; 

Of anders weet misschien de berg het wel 

Buig, aarde, voor die grote God 

En springen dans voor je Heer; 

Buig, aarde, voor die grote God 

En spring en zing en dans voor je Heer: 

 

Die water maakt van steen. Want dat is God: 

Als hij het wil, dan spuiten de fonteinen uit de rots 

Als hij het wil 



 

 

 

• Thema: spetterend en steengoed – keuzes: 

o Creatief met waterverf en stenen 

o Spetterende stellingen 

o Wandelen over het water 

o Spelen met water en stenen 

 

3.  ANTWOORD  

• Zingen (OKB) Opw. 789 - U leert me lopen op het water  

 

U leert me lopen op het water, 

de oceaan is weids en diep. 

U vraagt me alles los te laten, 

daar vind ik U en ik twijfel niet. 

 

(Refrein:) 

En als de golven overslaan, 

dan blijf ik hopen op uw Naam. 

Mijn ziel vindt rust, 

want in de storm bent U dichtbij. 

Ik ben van U en U van mij. 

 

De diepste zee is vol genade. 

Uw sterke hand, die houdt mij vast. 

En als mijn voeten zouden falen, 

dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 

 

(Refrein) 

 

Bridge 4x: 

Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 

in vertrouwen U te volgen, 

te gaan waar U mij heen leidt. 

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 

Ik vertrouw op uw genade, 

want ik ben in uw nabijheid. 

 

(Refrein) 

 

• Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader 

• Collecten voor diaconie en kerk onder orgelspel: Gefigureerd koraaltrio over 'Er is een land 

van louter Licht' (W.H. Boog) 

• Zingen (orgel) 753: 1, 2, 3 en 6 - Er is een land van louter licht  

 

Er is een land van louter licht 

waar heiligen heersers zijn. 

Nooit gaat de gouden dag daar dicht 

in duisternis of pijn. 

 

Daar is het altijd lentetijd, 

in bloei staat elke plant. 

Alleen de smalle doodszee scheidt 

ons van dat zalig land. 

 

Men ziet het veld aan de overkant 

in groene luister staan, 

als Israël ’t beloofde land 

zag over de Jordaan. 

 



 

 

God, laat ons staan als Mozes hier 

hoog in uw zonneschijn, 

en geen Jordaan, geen doodsrivier 

zal scheiding voor ons zijn. 

 

4.  UITEENGAAN 

• Zending en zegen 

• Zingen (OKB) Opw. 459/337 - Levend water  

 

Levend water, verfrissend, vrij; 

refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen, 

daar bij de rivier zingt je hart een lied, 

het stroomt de berg af tot in de vallei. 

’t Is Gods rivier die je vreugde geeft. 

daar bij de rivier gaan je ogen lachen; 

kom drink het water, ontvang het om niet. 

Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft. 

 

Het bruist van leven in Gods rivier; 

refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen, 

daar bij de rivier zingt je hart een lied, 

wie daarvan drinken, verheugen zich hier. 

En ben je eens in die stroom geweest, 

daar bij de rivier gaan je ogen lachen; 

kom drink het water, ontvang het om niet. 

dan blijf je dorstig naar meer van Gods Geest. 

 

En op de berg in Gods heerlijkheid, 

refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen, 

daar bij de rivier zingt je hart een lied, 

daar zien wij Jezus in majesteit. 

En langs de oevers van Gods rivier 

daar bij de rivier gaan je ogen lachen; 

kom drink het water, ontvang het om niet. 

daar juichen wij want zijn liefde is hier. 

 

• Uitleidend orgelspel over 'Jezus die langs het water liep ... en roept ook ons,  

roept u en mij ... en trouw Hem na te leven' (Gezang 47 LvdK | arr. W.H. Boog) 

 

Na de viering is er linksachter in de kerkzaal voor u een team van 2 personen beschikbaar voor een luisterend 
oor en persoonlijk gebed. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om na de viering nog even te blijven om elkaar te ontmoeten met koffie, thee 
of limonade.  
 


