
Liturgie                               29 December 2019 
Ds. J. Haeck, Zeist                                 10 uur 

Thema: Psalm 98: 1 
Schriftlezing: Psalm 98 & Openbaringen 5: 6-14 (HSV) 
Organist: Maarten Noordam 
 

Wijk Oost Welkom 
 

Psalm 96: 1, 6, 7 
 

1. Zingt voor den Heer op nieuwe wijze, 
zing aarde, zing zijn naam ten prijze, 
boodschap zijn heil van dag tot dag, 
wek bij de volken diep ontzag 
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen. 
 

6. In 't lied dat klinkt als Hij zal komen 
zijn aard' en hemel opgenomen, 
de zee herhaalt het duizendvoud 
en door de stilte van het woud 
weerklinkt het loflied van de bomen. 
 

7. Zo zal zijn koninkrijk beginnen. 
De Rechter rijdt de wereld binnen, 
Hij richt de aarde naar zijn recht, 
het pleit der volken wordt beslecht. 
Zijn trouw en waarheid overwinnen. 
 

Votum en Groet 
 

Psalm 146: 1, 2 en 10 
 
1Halleluja! Mijn ziel, loof de HEERE. 2Ik zal de HEERE loven in mijn leven, ik zal voor 
mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben. 10De HEERE zal voor eeuwig 
regeren; uw God, Sion, is van generatie op generatie. Halleluja! 
 

Psalm 145: 2 
 

2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 
van al de wondren die Gij hebt verricht, 
opdat men alom spreke van uw kracht, 
en roeme in uw overwinningsmacht. 
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 



 

en juichend zal men overal bezingen 
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Gezang 402: 1, 5, 7 
 

1. Verheugt u, christenen, tesaam! 
Laat ons van vreugde springen 
en zegenen Gods grote naam; 
laat ons de Heer bezingen, 
die ons zo machtig heeft bevrijd, 
die voor der mensen zaligheid 
de hoogste prijs betaalde. 
 

5. Hij sprak tot zijn geliefde Zoon: 
Ik kan 't niet langer lijden; 
nu is het tijd, verlaat mijn troon 
en stel U aan zijn zijde; 
sta voor hem in als bondgenoot, 
verdelg de zonde en de dood 
en laat hem met U leven'. 

7. Hij sprak tot mij: Zie, het is nu 
de kentering der tijden. 
Ik heb mijn leven veil voor u, 
Ik zelf zal voor u strijden. 
Want Ik ben de uwe, gij zijt mijn, 
en waar Ik ben, daar zult gij zijn, 
geen vijand zal ons scheiden. 
 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige 
Geest 
 

Kindermoment: Psalm 8  
    een loflied over de macht van God. God heeft  
    de hemel en de aarde gemaakt, en de mensen  
    een belangrijke plek gegeven 

 

Schriftlezing: Psalm 98 (HSV) 
 

1Een psalm. Zing voor de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan; 
Zijn rechterhand en Zijn heilige arm hebben Hem heil gebracht. 2De HEERE heeft 
Zijn heil bekendgemaakt en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de 
heidenvolken. 3Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het huis 
van Israël; alle einden der aarde hebben gezien het heil van onze God. 4Juich voor 
de HEERE, heel de aarde, breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen. 5Zing 
psalmen voor de HEERE met de harp, met de harp en met luid psalmgezang, 6met 
trompetten en bazuingeschal, juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE. 



 

 

7Laat de zee bulderen met al wat ze bevat, de wereld juichen met wie haar 
bewoont. 8Laten de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk 
zingen 9voor het aangezicht van de HEERE; want Hij komt om de aarde te 
oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze 
oordelen. 
 

Gezang 281 
 

1. Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 

2. Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 

3. Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 

4. Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der englen in. 

 

Schriftlezing: Openbaringen 5: 6-14 (HSV) 
 
6En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van 
de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen. Dat 
zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. 7En Het 
kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon 
zat. 8En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 
vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en 
gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. 9En zij zongen 
een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels 
te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit 
elke stam, taal, volk en natie. 10En U hebt ons voor onze God gemaakt tot 
koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. 11En ik 
zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en 
van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en 
duizenden duizendtallen. 12En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is 
het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, 
heerlijkheid en dankzegging. 13En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder 
de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op 
de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de 
kracht in alle eeuwigheid. 14En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig 
ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid. 
 

Gezang 160 



 

 

 

1. Komt ons in diepe nacht ter ore: 
de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
God zal ons redden is zijn naam. 
Opent uw hart, gelooft uw ogen, 
vertrouwt u toe aan wat gij ziet: 
hoe 't woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 
 

2. Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zingt voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 

3. Zoals de zon komt met zijn zegen 
een bruidegom van licht en vuur, 
zo komt de koning van de vrede 
voorgoed gekomen is zijn uur. 
Hij huwt de mensen aan elkander 
zijn liefde gaat van mond tot mond. 
Hij geeft zijn lichaam ons in handen. 
Zo leven wij zijn nieuw verbond. 
 

Verkonding Psalm 98: 1 
 

Zing voor de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn 
rechterhand en Zijn heilige arm hebben Hem heil gebracht. 
 

Gezang 399: 1, 2, 3 
 

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren! 
 

2. U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer, 
profeten, martelaars vermelden daar uw eer. 
Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden, 
in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden. 
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen, 
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meêdogen! 
 

3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon! 
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 



 

 

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 
 

Dankgebed en voorbeden, Stil gebed, onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel als ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
tot in der eeuwigheid. Amen. 
 

Collecte 
 

Psalm 98: 1, 2, 4 
 

1. Zingt een nieuw lied voor God den 
Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

2. Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 

 

4. Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 



 

 

 

Zegen 
 

Komende diensten: 
31 dec. 19.00 uur: Oudjaarsdienst, Menno Zandbergen 
1 jan ’20. 10.30 uur: Nieuwjaarsdienst, dhr. E. Kramer 
5 jan. 10.00 uur: Prof. B.J.G. Reitsma, Ermelo 
 
Zie ook de kalender op www.hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk 
Wilt u napraten of meer informatie over Oosterkerk, dan kunt u contact opnemen 
met ds. Menno Zandbergen (06-12889809) of Simon Dijkstra 

http://www.hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk

