
 

 

 

Datum: 21 mei 2023  
Voorganger: ds. Stijn van der Woude 
Ambtsdragers: Karien de Haas en Ynske Rovers 
Organist: Peter Sneep 
Lector: 
Koster: 

Meinthe Velleman 
Wilma Boer 

 

 

Intrede 

De paaskaars brandt 
De kerkenraad komt binnen 
 
Welkom door ouderling 
aansteken kaars – tijdens het zingen van: 
lied      285 ‘Het licht is ons voorgegaan’  

  t: Sytze de Vries (1945);  
  M: Christiaan Winter (1967) 

 
Gezongen bemoediging en drempelgebed:  
lied      291d  
      ‘Onze hulp in de naam van de Heer, 
      voorzang door voorganger 

  T: Sytze de Vries (1945);  
  M: Willem Vogel (1920-2010) 

 
Aanvangslied:   ‘Wij scholen samen rond het Woord’ 

  T: Sytze de Vries (1945);  
  M: Mainz 1883 – Ellacombe;  

 
Kyriegebed, afgesloten met zingen van:  
lied      299e ‘U alle eer’,  
      partij I: voorzangers; partij II: allen 

  T: Sytze de Vries (1945);  
  M: Willem Vogel (1920-2010) 

Rondom het woord 

Groet: 
vg.  De Geest van God met u allen.  
a.   De Geest van God ook met u. 

Gebed bij de opening van het Woord 
Kinderen komen naar voren 
 
Lezing:     Ezechiël 39: 21-29 (lector) 
Zingen:     antwoordpsalm 126a ‘Als God ons  
      thuisbrengt uit onze ballingschap’,  
      refrein door allen, coupletten door  
      voorzangers    

  T: Vijftig Psalmen;  
  M: Bernard Huijbers (1922-2003) 

 
Lezing:     Romeinen 12: 9-21 (lector) 
Zingen:    338m ‘halleluja voor Pinksteren  
      en de zomertijd’,            
      voorzang door voorganger   
      T: IWVL; M: NSGV 

 
Lezing:     Johannes 17: 1-13 (voorganger) 
Zingen:    667 ‘Hij leeft’, 1,3,5 en 6: allen,  
      2: vrouwen; 4: mannen.  

  T: Sytze de Vries (1945); 
  M: Willem Vogel (1920-2010) 

Preek 
 
Muziek na de verkondiging 
  
Zingen:     275 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij  
      aanwezig’, 1,2,4 en 5: allen;  
      3: voorzangers 
      T: Huub Oosterhuis (1933-2023);  
      M: 16de eeuw – ‘Slaat op den trommele’ 

Dienst van het antwoord 

Mededelingen  
 
Inzameling van de gaven 
Hier is ruimte om via de Givt app te geven of mobiel te bankieren. De 
collectemandjes staan bij de uitgang van de kerkzaal 

 
Collectes: 
1e collecte (donker grijs):  Diaconie 
2e collecte (licht grijs):       NoorderLichtgemeente 
3e collecte (groen):            Kerk in Actie Moldavië 
 
Kinderen van de kinderdienst komen terug in de kerk.  
 
 

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed), bevestigd 
met gezongen 
acclamatie:    368g ‘Adem van God’  

  M: Jan D. van Laar (1936) 

 
Samen bidden we het Onze Vader versie NBV21 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit in eeuwigheid. 
Amen. 

Ga met Gods zegen 

Slotlied:     ‘laat Christus ons voor ogen staan’  
  T: Timothy Dudley-Smith (1926); Originele titel: 

   Christ be the Lord of all our days; V: Sytze de 
   Vries (1945); M: John Scott (1956-2015) –  
   Cloth Fair   

 
Zegen 
gemeente: Amen, Amen, Amen. 
 
Na de dienst is iedereen van harte welkom om elkaar te 
ontmoeten en iets te drinken in de Shalomzaal. Wilt u 
meer weten over onze gemeente? Bij de uitgang ligt een 
folder voor u klaar! U kunt natuurlijk ook iemand 
aanspreken of de website bezoeken 
www.noorderlichtgemeente.nl 

 
Mededelingen 
 
Uit de gemeente 
We leven mee met Bert Keers, Monique en de kinderen. 
Bert is ziek, en maakt nu een spannende tijd door. In 
gebed zijn we met hen verbonden. Zamenhofflaan 23. 
 
 

http://www.noorderlichtgemeente.nl/


Pinksteren! 
Volgende week is het Pinksteren. We sluiten de serie 
lezingen uit 1 Petrus af met hoofdstuk 5: het evangelie 
gaat van Jeruzalem naar Babylon, oftewel Rome. 
De projectcantorij onder leiding van Jasper Witteveen 
zingt mee. 
 
Poëzie: Walt Whitman 
Op 31 mei is de laatste ochtend dit seizoen dat we in het 
Binnenbos gedichten lezen. Dit keer de Amerikaan Walt 
Whitman, die in 1855 zijn gedichten publiceerde, 'Grass 
leaves', 'bladen van gras': 
Wat is gras? vroeg een kind en bracht het me, bij 
handenvol; 
Hoe kon ik het kind antwoorden? Ik weet net zo min als 
hij, wat het is. 
Het zou de vlag van mijn inborst kunnen zijn, geweven uit 
hoopvol groen materiaal. 
Of het zou de zakdoek van de Heer kunnen zijn, 
Een welriekend geschenk, een aandenken dat Hij 
opzettelijk heeft laten vallen, 
Met ergens in de hoeken de naam van de eigenaar, 
opdat wij iets zien en bespeuren, opdat wij vragen, van 
Wie is dit? 
Welkom als je mee wilt lezen, meld je bij ds Roel Bosch. 
 
Open huis 
Dit weekend heeft de Eyüp Sultan Moskee, Cornelis 
Vlotlaan 23, open huis. Mutlu Ardag, de afgevaardigde in 
het Zeister Platform voor Levensbeschouwing, nodigde 
ook de kerkleden in Zeist van harte uit om kennis te 
maken. Vandaag nog tot 19.00 uur. 
  
Bij de Mededelingen:                    
Rekeningnummers collectes 21 mei: 
- 1e collecte: NL96 INGB 0663 9114 94 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Zeist o.v.v. 1e collecte NLg 
Diaconie 
- 2e collecte: NL46 RABO 0373 7335 34 t.n.v. CvK 
Protestantse Gemeente Zeist o.v.v. 2e collecte 
NoorderLichtkerk 
- 3e collecte: NL47 INGB 0007 1283 83 t.n.v. Diaconie 
NLg o.v.v. 3e collecte NLg KiA Moldavië 
 
Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen 

Door de economische situatie in Moldavië zien veel 
mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te 
zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze 
gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen 
wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie 
ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar 
te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame 
ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en 
bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een 
plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. 
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie 
het werk van kerken voor kwetsbare mensen in 
Moldavië. Helpt u mee? 

 
KERKENDAG 4 juni op het grasveld bij de 
Evangelische Broedergemeente 
Elk jaar blijkt het weer een groot probleem te zijn 
om voldoende sjouwers te vinden om de banken, 
piano en het podium naar buiten te brengen. 
 
Wie helpt? We zoeken tenminste 4 sjouwers, die er om 
8.30 moeten zijn. Daarna is er koffie. 
We kunnen de Broedergemeente er echt niet alleen 
voor laten opdraaien! 
Graag aanmelden bij Karien de Haas 
(scribaat@noorderlichtgmeente.nl of 06-55562933 
 
Verder worden er per kerk 1-2 zangers om de 
samenzang te ondersteunen. Geen koor en geen 
koorrepetities maar wel een keer tevoren oefenen met 
Niels Fischer  (op 4 juni om 9 uur); liederen worden 
tevoren toegestuurd zodat men thuis alvast kan 
oefenen. 
Als je mee wilt doen graag opgeven bij Jeannette van 
Andel  email: je.andel@wxs.nl   tel. 030 6955221 / 06 
53146662 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij voor de Zondagsbrief donderdag vóór 19.00 uur) 
aanleveren: zondagsbrief@noorderlichtgemeente.nl 
                JWW 
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