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Protestantse Wijkgemeente Zeist-West 
Viering op zondag 21 mei 2023 
 
Voorganger ds. Yko van der Goot 
Ouderling Jan Stafleu 
Collectant Aad Oorschot 
 Marry Jekel 
Koster Siepie Bakker 
Gastvrouw Saskia Weijers 
Beamer Corja Menken-Bekius 
Geluid Jasper Verweij 

Streaming Erik te Winkel 
Organist Jaap Bouwman 
Lector Henk Gilhuis 
BHV Hugo Albers 
EHBO Jeannette van Andel 
Kinderkerk Coby Pos 
Bloemen Tjeerda van de Kamp 

 - 
 
 
 
De bel – teken om te verstillen 
Binnenkomst ambtsdragers 

 

 Om te beginnen 

- Welkom  

- Kaarsen op de tafel aangestoken   
 allen staan 

- Openingstekst 
o. We ontmoeten elkaar ook deze morgen in de Naam van de 

Eeuwige, 
 schepper van hemel en aarde, 
 de Eeuwige, die in liefde bij ons is  
 die ons in het licht zet en met elkaar verbindt 
a.  zo zijn wij samen op weg in de navolging van Jezus  

 
- Openingslied: De Geest des Heren heeft een nieuw begin 

gemaakt, Lied 686 
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2. Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zaift ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 

3. De geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
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- Groet  

v.  De Eeuwige zal bij u zijn 
a.  ook u zal God bewaren    
 allen zitten 

- Toelichting op de dienst  

- Kyriëgebed 

- Glorialied: Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, Lied 
880 

 
2. Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid 

stroomt over in arbeid, in passie en pijn, 
in_de hectische steden en de stilte van wijsheid 
in_elk kind, onbevangen en klein. 

 
3. Dit leven op aarde: een bron van genezing, 

welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied. 
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde, 
bevrijdt onze ziel van verdriet. 

 
4. Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, 

wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. 
Voel_de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede 
Tot_ons leven zijn tijd heeft voltooid. 
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   Rond het Woord 

- Gebed 

- Moment met de kinderen  

- Lied: Goedemorgen, welkom allemaal, Lied 288 
 kinderen (4-11) naar eigen dienst 

 
- Eerste lezing: Psalm 8 

- Tweede lezing: Romeinen 11: 33-36 

- Lied: Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam, Lied 8a  
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2. Het eerste kinderlijk geluid 

roept glorieus uw sterkte uit. 
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 
ontwapent Gij wat ons benauwt. 

 
3. Zie ik uw sterren in de nacht, 

die hemelhoog geschapen pracht, 
wat is dan niet het mensenkind 
dat Gij het kent en zo bemint. 

 
4. Geen sterrenhemel houdt hem klein; 

de mens mag vorst der aarde zijn. 
Gij kroont hem als uw bondgenoot 
en maakt hem bijna god’lijk groot. 

 
5. Al wat op aarde is laat Gij 

zich buigen voor zijn heerschappij. 
De dieren komen in een stoet 
hem hoog en breed al tegemoet. 

 
6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 

uw naam in de geschiedenis, 
want op de aard’ is wijd en zijd 
het mensenkind uw majesteit. 

 

- Overweging 

 

  stilte 
 6 

- Lied: Al wat een mens te kennen zoekt, Lied 848 

 

2. Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 

 
3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 

van harte, met verstand – 
doet Gij uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand. 

 
4. Als wij uw sporen bijster zijn, 

Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 

 
5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 

aan de drieene macht: 
geheim dat aan de oorsprong staat 
en in het eind ons wacht. 

  Rond de tafel 

- Gebeden 
Voorbede 
Stil gebed 
Onze Vader 
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Onze Vader in de hemel 
laat uw naam geheiligd worden 
laat uw rijk komen 
en 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 hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was 
en breng ons niet in beproeving  
maar red ons uit de greep van het kwaad 
Want van u is het koningschap, de macht 
En de majesteit, in eeuwigheid 
Amen 

- Het leven van de gemeente  
Mededelingen 

- Collecte en muziek 
  kinderen komen terug in de zaal 

- Slotlied: Zo vriendelijk en veilig als het licht, Lied 221    
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2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft — 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

Zegen, afgesloten met het gezongen Amen (3x) 

Ambtsdragers verlaten als eersten de zaal 


