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Welkom 
 

Psalm 150: 1 
 

Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Instelling Heilig Avondmaal 
 

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. 

 

Gebed om de Geest 
 



 

Kindermoment 
 

Verhaal:   Rechter Simson  
    Rechters 14:1-20  
    Simson die met alle macht en geweld een  
    Filistijns meisje wil trouwen, maar uiteindelijk  
    woedend en met lege handen achterblijft 
 

Hemelhoog 299 ‘k Heb Jezus nodig (kinderlied) 
 

1. 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, 
in m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k Heb Hem nodig, dag aan dag. 

2. 'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven, 
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag, 
in m'n handel. in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 

 

Schriftlezing 
 

2 Samuël 9: 1-13 (NBV) 
 

1 David vroeg: 'Is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen, 
dat ben ik aan Jonatan verplicht.' 2 Nu was er bij de familie van Saul een zekere Siba in dienst. 
Hij werd bij David geroepen, en de koning zei tegen hem: 'Bent u Siba?' 'Uw dienaar, heer,' 
antwoordde hij. 3 De koning vroeg hem: 'Is er nog iemand over van de familie van Saul? Die 
zal ik goed behandelen, zoals God dat voorschrijft.' Siba antwoordde: 'Er is nog een zoon van 
Jonatan, een kreupele.' 4 'Waar is hij?' vroeg de koning hem, en Siba antwoordde: 'Hij woont 
bij Machir, de zoon van Ammiël, in Lo-Debar.' 5 Koning David liet de zoon van Jonatan, de 
kleinzoon van Saul, ophalen uit het huis van Machir in Lo-Debar. 6 Toen hij bij David kwam, liet 
hij zich op zijn knieën vallen en boog diep voorover. 'Mefiboset?' vroeg David, en hij 
antwoordde: 'Ik ben uw dienaar, heer.' 7 Daarop zei David tegen hem: 'Wees niet bang, ik 
verzeker u dat ik u goed zal behandelen, dat ben ik aan uw vader Jonatan verplicht. Ik zal u het 
land van uw grootvader Saul teruggeven, en voortaan bent u aan mijn tafel te gast.' 
8 Opnieuw boog Mefiboset, en hij zei: 'Wie ben ik, heer, dat u zich bekommert om een dode 
hond als ik?' 9 Toen liet de koning Siba komen, de dienaar van Saul, en zei tegen hem: 'Alles 
wat aan Saul en zijn familie behoorde, geef ik aan de kleinzoon van uw meester. 10-12 U zult 
voor hem de grond bewerken, samen met uw zonen en knechten, en de opbrengst afdragen 
aan de kleinzoon van uw meester, zodat hij ervan leven kan. En Mefiboset, de kleinzoon van 
uw meester, is voortaan aan mijn tafel te gast.' Siba antwoordde de koning: 'Zoals u beveelt, 
mijn heer en koning. Het zal gebeuren.' Zo werd Mefiboset aan het hof opgenomen en 
behandeld als een van de koningszonen. Hij had een zoontje, dat Micha heette. Siba, die zelf 
vijftien zonen en twintig knechten had, was met alle leden van zijn huishouding in dienst bij 
Mefiboset. 13 Mefiboset woonde in Jeruzalem en was opgenomen aan het hof. Hij had een 
gebrek aan beide benen.  
 

  



 

Psalm 107: 2, 4  
 

2. Al wie verbijsterd zwierven 
ver buiten heg en steg 
en haast van honger stierven, 
neervallend langs de weg,- 
geen thuis, geen toevluchtsoord 
was hun nabijgekomen, 
had Hij hen niet gehoord 
en bij de hand genomen. 

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 
 

Psalm 89: 1, 6 
 

1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 
6. Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand, 
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. 
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide 
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, 
en als herauten gaan U voor op al uw schreden 
uw goedheid en uw trouw, O Vorst van onze vrede. 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Gebed 
 

Gezang 303: 2, 3, 5 
 

2. Door God bijeen vergaderd 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 

3. Al heeft men haar geteisterd, 
al wordt zij onderdrukt, 
door dwalingen verbijsterd, 
door strijd uiteengerukt, 
de stem der martelaren 
roept uit: o Heer, hoe lang? 
De nacht is vol gevaren, 
de morgen vol gezang. 



 

 
5. Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 

Nodiging 
 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Na de eerste tafel: 

Gezang 454: 1 
 

1. Wat zou ik zonder U geweest zijn, 
hoe zou ik zonder U bestaan? 
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 
en eenzaam door de wereld gaan. 
Mijn liefde tastte in den blinde. 
Een afgrond lag in het verschiet. 
En waar zou ik een trooster vinden 
die werklijk wist van mijn verdriet? 
 

Na de tweede tafel: 

Gezang 454: 3 
 

3. Maar Christus gaf mij taal en teken 
en ik ben zeker van zijn stem. 
De nacht is voor het licht geweken, 
het grondloos lot krijgt zin door Hem. 
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 
bij water, woord en brood en wijn, 
omdat ik weet van zijn nabijheid 
waar twee of drie vergaderd zijn. 
 

Na evt. derde tafel: (misschien wordt het anders aangegeven.) 

Gezang 454: 4 
 

  



 

4. Gaat uit in wegen en in velden 
en breng verdwaalden bij ons thuis. 
Reikt hun de broederhand en meldt hun: 
De Koning noodt u in zijn huis'. 
Door het geloof zien wij het ware: 
de eeuwigheid vervult de tijd. 
En iedereen mag dat ervaren 
die Christus' naam met ons belijdt. 
 

Dankgebed en voorbede 
Collecte 
 

Collectelied Tieneropwekking 251 Christus is genoeg 
 

Christus is genoeg 
en Hij is heel mijn streven. 
Er is niets wat meer vervult 
te vinden in dit leven. 
Dwars door de strijd 
zingt steeds mijn ziel: 
Ik keer niet t'rug, 
want ik ben vrij. 

Hij is genoeg voor mij. 
Hij is genoeg voor mij. 
Alles wat ik zoek, vind ik in U. 
Alles wat ik zoek. 
 
 
 

 
Christus is genoeg, 
de vreugde van mijn leven. 
Deze hoop zal nooit vergaan; 
de hemel is ons thuis. 
Dwars door de storm 
zingt steeds mijn ziel: 
Jezus is hier, 
aan God alle glorie. 

Hij is genoeg voor mij. 
Hij is genoeg voor mij. 
Alles wat ik zoek, vind ik in U. 
Alles wat ik zoek. 
 
 
 

 
Ik heb besloten om Hem te volgen 
en keer niet t'rug, en keer niet t'rug. 
Ik heb besloten om Hem te volgen 
en keer niet t'rug, en keer niet t'rug. 
 

Het kruis van Jezus houd ik voor ogen, 
ik keer niet t'rug, ik keer niet t'rug. 
Het kruis van Jezus houd ik voor ogen, 
ik keer niet t'rug, ik keer niet t'rug. 

Hij is genoeg voor mij. 
Hij is genoeg voor mij. 
Alles wat ik zoek, vind ik in U. 
Alles wat ik zoek. 
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Hemelhoog 399: 2, 3 
 

2. Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 

3. Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

 

Zegen 
 

Komende dienst: 
2 februari, 10.00 uur: Ds. S. Zijlstra, Haarlem 
 
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

