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Protestantse Wijkgemeente Zeist-West 
Viering op zondag 14 mei 
 
Voorganger ds. Jan. Minnema 
Ambsdrager  Wil Nijenhuis 
Diaken Wil Nijenhuis 
Collectant Susanne Westenbrink 
 Rik te Winkel 
Koster Gijs Wildeman 
Gastvrouw Greet te Winkel 
Beamer Gellof Kanselaar 

Geluid Jasper Verweij 
Streaming Jelmer Martens 
Organist Dix Sjollema 
Lector Daniëla Postma 
BHV Erik Simelink 
EHBO Wimke van Noord 
Miniviering Tjallie van de Kooi 
Bloemen Teuni Kanselaar 

 
 
 
De bel  – teken om te verstillen 
Binnenkomst ambtsdragers 

 

 

 Om te beginnen 

- Welkom  

- Kaarsen op de tafel aangestoken   
 allen staan 

- Openingstekst 
o. Onze hulp in de naam van de Eeuwige, 
 schepper van hemel en aarde – 
 U, die ons kent, die ons hoort 
 en weet wat er in ons omgaat, 
 die ons geschapen hebt naar uw beeld: 
a. Breng aan het licht de mensen die wij zijn 

- Openingslied: NLB: Lied 66:1,3 
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3. Doe onze God uw loflied horen, 

gij volken, zing alom op aard, 
loof Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wankelen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 

 
- Groet 

v.  De Eeuwige zal bij u zijn 
a.  Ook u zal God bewaren    

 allen zitten 
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- Toelichting op de dienst 

- Kyriëgebed 

- Glorialied: NLB Lied 304 

Rond het woord 

- Gebed 

- Moment met de kinderen (geen kinderkerk) 

- Eerste lezing: Openbaring 3:14-22 

- Lied: NLB Lied 747:1,2 
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2. Geen woord kan het bereiken, 
het is aan niets gelijk, 
met niets te vergelijken 
dat schone koninkrijk. 
Als God zich openbaren 
zal op de jongste dag 
dan zullen wij ervaren 
wat Hij met ons vermag. 

 

- Tweede lezing: Johannes 21:1-14 

- Lied: NLB Lied 644 

 
2. Terwijl wij om Hem treuren, 

toont Hij ons hand en voet. 
Hij komt door dichte deuren, 
Hij spreekt zijn vredegroet. 

3. Terwijl wij van Hem spreken, 
is Hij in onze kring 
om ons het brood te breken 
van zijn verkondiging. 

4. Opdat wij zouden weten, 
wat ons te hopen staat, 
vraagt Hij ons om te eten: 
een vis, een honingraat. 
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5. Hij is de Heer en koning, 
die eeuwig bij ons is. 
Zijn woorden zijn als honing, 
zijn naam is als een vis. 

- Overweging 
  stilte 

- Lied: NLB Lied 942 

 
2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 

ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen? 

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld 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 
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  Rond de tafel 

- Gebeden 
Voorbede 
Stil gebed 
Onze Vader 

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: NLB Lied 975:1,3 
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3. Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of  huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 

 
- Zegen, afgesloten met het gezongen Amen (3x) 

Ambtsdragers verlaten als eersten de zaal 


