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Eredienst                          12 Januari 2020 
Ds. M. J. Zandbergen                        10 uur 
Thema: ‘Hoort God mijn gebed?’ 
Schriftlezing: 1 Samuël 21:11 – 22:2, Psalm 34 (NBV) 
Organist: Johan v/d Zwaard   Muziekteam: Annamarie 
 

Welkom 
 

Gezang 434: 1, 2, 5 
 

1. Lof zij de Heer, de almachtige 
Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij 
musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn 
liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op 
adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 

Stil gebed Votum en Groet 
 

Gezang 463: 1, 2, 4 
 

1. O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 

2. Geef dat uw roepstem wordt 
gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 

 
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 
 

Gebed 
 

Hemelhoog 297 Genade zo Groot 
 



 

 

Genade zo groot, 
aan mij die het niet verdient, 
liet Christus zijn liefde zien, 
want Hij kocht mij vrij. 
Genade zo groot, 
de schuld die ik voor Hem leg, 
wast Hij geduldig weg; 
zijn bloed reinigt mij. 

En al wat ik heb, 
leg ik voor Hem neer, 
mijn verlosser en heer, 
die mij liefheeft. 
 
 
 

 
Liefde zo groot, 
die stand hield tot in de dood, 
schonk in de diepste nood 
vergeving aan mij. 
Liefde zo groot, 
wiens kracht onverslaanbaar is, 
verdrijft elke duisternis; 
nu zijn wij vrij. 
 

En al wat ik heb, 
leg ik voor Hem neer, 
mijn verlosser en heer, 
die mij liefheeft. 
 
En al wat ik heb, 
leg ik voor Hem neer, 
mijn verlosser en heer, 
die mij liefheeft. 

 

Gebod – 10 vrijheden 
 

Kindermoment: Rechter Debora  
    Rechters 4:1-10, 12-16, 5:1-3,12,31  
    het verhaal over de rechter Debora en general 
    Barak die het opnemen tegen de Kanaänitische 
    koning Jabin en zijn generaal Sisera. 
 

Hemelhoog 481 Hé, Luister mee (kinderlied) 
 

Hé, luister mee 
naar een nieuw verhaal, 
een nieuw verhaal 
uit het boek van God. (2x) 
 
 
 
 

Net zoals je elke dag 
je boterhammen eet 
en je dat ook zeker niet 
een dag of drie vergeet, 
zo is het met het lezen 
uit het boek van onze Heer, 
je kunt er veel van leren 
en zo groei je telkens weer. 

 
Luister maar me 
een doe maar mee, ja! 
 



 

Gebed  
 

Schriftlezingen 
 

1 Samuël 21:11 – 22:2 (NBV) 
 

11 Nog diezelfde dag zette David zijn vlucht voor Saul voort, tot hij bij Achis kwam, 
de stadsvorst van Gat. 12 De hovelingen van Achis zeiden tegen hun vorst: 'Is dat 
niet David, de koning van het land? Is dat niet degene over wie ze triomfantelijk 
hebben gezongen: "Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden"?' 
13 Deze woorden ontgingen David niet, en hij werd bang dat Achis hem kwaad zou 
doen. 14 Daarom deed hij net alsof hij gek was: toen ze hem beetpakten, ging hij 
als een waanzinnige tekeer, kraste tekens op de deuren van de poort en kwijlde in 
zijn baard. 15 'Zien jullie niet dat die man gek is?' zei Achis tegen zijn dienaren. 
'Waarom brengen jullie hem bij mij? 16 Heb ik hier soms geen gekken genoeg, dat 
jullie hem bij me brengen om tegen me tekeer te gaan? Wat moet die kerel in mijn 
paleis?' 22:1 David ging weer weg uit Gat en vond een veilig heenkomen in een 
grot in de buurt van Adullam. Toen zijn broers en zijn overige familieleden dat 
hoorden, voegden ze zich daar bij hem. 2 Ook allerlei mensen die in moeilijkheden 
zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. David werd 
hun aanvoerder; het was een groep van ongeveer vierhonderd man.  
 

Psalm 34 (NBV) 
 

1 Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige 
voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. 2 De HEER wil ik prijzen, elk uur 
van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. 3 Laat mijn leven een loflied zijn 
voor de HEER, de nederigen zullen het met vreugde horen. 4 Roem met mij de 
grootheid van de HEER, sluit u aan om zijn naam te verheffen. 5 Ik zocht de HEER 
en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd. 6 Wie naar hem opzien, 
stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren. 7 In mijn verdrukking 
riep ik tot de HEER, hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. 8 De engel van de 
HEER waakt over wie hem vrezen, en bevrijdt hen. 9 Proef, en geniet de goedheid 
van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. 10 Vromen, heb ontzag voor de 
HEER: wie hem vreest lijdt geen gebrek. 11 Jonge leeuwen lopen hongerig rond, 
wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets. 12 Kom, kinderen, luister naar mij, ik 
leer je ontzag voor de HEER. 13 Hebben jullie het leven lief, wil je goede jaren 
genieten? 14 Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van 
bedrog. 15 Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na. 16 Het 
oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. 
17 Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan, hij wist hun namen op aarde uit. 
18 De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood, 



 

19 gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen. 20 Al 
blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden. 
21 Hij waakt zelfs over zijn beenderen, niet één ervan wordt verbrijzeld. 22 Een 
slecht mens komt om door eigen kwaad, wie een rechtvaardige haat zal boeten, 
23 de HEER redt het leven van zijn dienaren, nooit zal boeten wie schuilt bij hem.  
 

Psalm 107: 1, 4 
 

1. Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houdt dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie, door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis werd heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 

4. Laat ons nu voor den Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot den vrede. 

 

Verkondiging 
‘Hoort God mijn gebed?’ 
 

Gezang 444 
 

1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

2. Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle englen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 

3. Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 
 

Bidden, danken, voorbeden 
 

Collecte 
 

Collectelied Opwekking 668 Heer, u bent goed 
 

 



 

1. Heer, U bent goed en uw liefde en 
trouw zijn voor eeuwig. 
Heer, U bent goed en uw liefde en 
trouw zijn voor eeuwig. 
Door heel de wereld en in elke taal, 
door alle eeuwen heen klinkt overal: 
 

Wij prijzen U, halleluja, halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent ! 
U bent goed! 
Wij prijzen U, halleluja, halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent ! 
U bent goed! 

2. Heer, U bent goed en uw liefde en 
trouw zijn voor eeuwig. 
Heer, U bent goed en uw liefde en 
trouw zijn voor eeuwig. 
Door heel de wereld en in elke taal, 
door alle eeuwen heen klinkt overal: 
 

Wij prijzen U, halleluja, halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent. 
Wij prijzen U, halleluja, halleluja. 
Wij prijzen U om wie U bent. 
 
U bent goed voor altijd,  ) 
voor altijd bent U goed.  )4x 

3. Heer, U bent goed en uw liefde en 
trouw zijn voor eeuwig. 
Heer, U bent goed en uw liefde en 
trouw zijn voor eeuwig. 
Door heel de wereld en in elke taal, 
door alle eeuwen heen klinkt overal: 
 

Wij prijzen U, halleluja, halleluja. 
Wij prijzen U, om wie U bent, 
Wij prijzen U, halleluja, halleluja. 
Wij prijzen U, om wie U bent, 
om wie U bent, 
om wie U bent! 
U bent goed! 

 

Gezang 330 
 

1. Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefd' ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van d' 
aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 

2. En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 
 

 
3. Gemeente, aan wier aardse handen 
dit hemels brood is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 
vermenigvuldig duizendvoud. 
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen 



Hervormde gemeente Aalsmeer – Oosterkerk, 2020 

op mensengunst of -heerlijkheid? 
't Verwaait als gras en weidebloemen.  
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 
 

Zegen 
 

Komende dienst: 
19 jan. 10.00 uur: Ds. G. de Ruiter, voorbereiding Avondmaal 
 
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

