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Welkom 
 

Psalm 90: 1, 4 
 

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
 
4. Gij overspoelt de sterv'ling met uw stromen. 
De jaren snellen ons voorbij als dromen. 
Wij zijn als gras, fris in het ochtendgloren, 
des avonds dor en alle glans verloren. 
Uw toorn, rechtvaardig God, doet ons vergaan. 
Uw gramschap overweldigt ons bestaan. 
 

Stil gebed, Votum en Groet 
 

Waar gaat het over 
 

Psalm 125 
 

1. Wie op den Here God vertrouwen 
staan als de Sion vast. 
Hoe hoog het onheil wast, 
zij wank'len niet die op Hem bouwen. 
Zij zullen als de berg des Heren 
de tijd trotseren. 
 
2. Hoog is Jeruzalem omgeven 
door bergen sterk en steil,- 
een stad van vrede en heil. 
Zo is de Here heel hun leven 
rondom hen die zijn woord bewaarden, 
zijn volk op aarde. 
 
  



 

 

3. De scepter van den goddeloze 
rust niet voorgoed op 't land 
waar Hij hen heeft geplant, 
opdat zij niet de hand naar 't boze 
uitstrekken en hun hart afkeren 
van Hem, den Here. 
 
4. Wie op de dwaalweg zet zijn voeten 
en wie in eigenwaan 
kwaad doet, zal 't kwaad vergaan. 
Maar laat wie goed doet goed ontmoeten, 
wie vraagt naar U, Heer, richt zijn schreden! 
Schenk Israël vrede! 
 

Gebod om het licht van de Heilige Geest 
 

Schriftlezing: Psalm 90 (NBV) 
 

1 Een gebed van Mozes, de godsman. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van 
geslacht op geslacht. 2 Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land 
had gebaard - u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 3 U doet de 
sterveling terugkeren tot stof en zegt: 'Keer terug, mensenkind.' 4 Duizend jaar zijn 
in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de 
nacht. 5 U vaagt ons weg als slaap in de morgen, als opschietend gras 6 dat 
ontkiemt in de morgen en opschiet, en 's avonds verwelkt en verdort. 7 Wij komen 
om door uw toorn, door uw woede bezwijken wij. 8 U hebt onze zonden vóór u 
geleid, onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. 9 Al onze dagen gaan 
heen door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht. 10 Zeventig jaar 
duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed, 
het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. 11 Wie kent de kracht van uw toorn, wie 
vreest oprecht uw woede? 12 Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons 
hart vervult. 13 Keer u tot ons, HEER - hoe lang nog? Ontferm u over uw dienaren. 
14 Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze 
dagen. 15 Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat u ons kwelde, de jaren dat wij 
ellende doorstonden. 16 Toon uw daden aan uw dienaren, maak uw glorie bekend 
aan hun kinderen. 17 Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk 
van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat.  
 

Psalm 90: 2, 7, 8 
 

  



 

 

2. Nog eer de bergen uit de baaierd stegen, 
de aarde en de zee gestalte kregen, 
nog eer uw scheppend woord aan alle leven 
een wereld om te wonen heeft gegeven, 
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt, 
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. 
 
7. Wend U tot ons, keer tot ons weder, Here, 
hoe lang nog zult Gij uw gelaat afkeren? 
Schenk ons het morgenrood van uw genade, 
dan prijzen wij voortaan uw grote daden. 
Vergun uw volk, na jarenlange druk, 
nu vele jaren zorgeloos geluk. 
 
8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 
 

Verkondiging 
 

Gezang 390 
 

1. 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, 
U prijzen in mijn avond lied. 
Het zonlicht moge nederdalen, 
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. 
Gij woudt mij met uw gunst omringen, 
meer dan een vader zorgdet Gij, 
Gij, milde bron van zegeningen: 
zulk een ontfermer waart Gij mij. 
 
 

2. U trouwe zorg wou mij bewaren, 
uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
Gij waart nabij in mijn bezwaren, 
nabij in elke moeilijkheid. 
Deez' avond roept mij na mijn zorgen 
tot rust voor lichaam en voor geest. 
Heb dank, reeds van de vroege 
morgen 
zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 

3. Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, 
al wisselen ook dag en nacht. 
Ik ken de rots waarop ik bouwe: 
hij feilt niet, die uw heil verwacht. 

Eens aan de avond van mijn leven 
breng ik, van zorg en strijden moe, 
voor elke dag, mij hier gegeven, 
U hoger, reiner loflied toe. 

 

Geloofsbelijdenis 



 

 

 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. 
Amen 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

Collecte 
 

Gezang 393 
 

1. De dag, door uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die 't licht en 't duister maakt. 
 

2. Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 

3. Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door 
mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 

4. Voorwaar, de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd' en majesteit. 

 

Zegen 
 

Komende dienst: 
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

