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Eredienst                           5 Januari 2020 
Prof. B.J.G. Reitsma, Ermelo                   10 uur 
Thema: ‘Laat uw koninkrijk komen’ 
Schriftlezing: Jesaja 52: 7-10, Ezechiël 34: 10-16,  
Zacharia 9: 9-10, Mattheüs 6: 7-10 (NBV) 
Organist: Henk van Voorst   Muziekteam: Mirjam 

 
Welkom 
 

Opwekking 595 Licht van de wereld 
 

Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen 
Heer, 
bij U wil zijn elk moment. 
 

Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind  
naar de wereld gekomen, 
legde uw heerlijkheid af. 
 

Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

En nooit besef ik hoe U leed,   
de pijn die al mijn zonde deed.  
En nooit besef ik hoe U leed,   
de pijn die al mijn zonde deed. 
 
 

 
 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

 

Stil gebed 
 



 

Votum en Groet 
 

Psalm 145: 1, 3, 4 
 

1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 
ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 
 
3. Genadig en barmhartig is de Heer, 
lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, 
al wat Hij uit de schoot der aarde riep. 
U loven , Heer, de werken van uw handen, 
de hemelen, de zeeën en de landen. 
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden 
die elke dag uw goedheid ondervinden. 
 
4. Zij roemen in uw koningschap, o Heer, 
zij stellen in uw heerlijkheid hun eer. 
Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt: 
een vorst, bekleed met macht en majesteit. 
Uw heerschappij is over alle tijden, 
ieder geslacht zal zich in U verblijden. 
Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen 
en Gij richt op, die zijn terneergeslagen. 
 

Gebod 
 

Gezang 460: 1, 2, 3 
 

1. Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 

2. Looft Hem als uw vaadren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
 



 

 

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 

Gebed 
 

Kindermoment: Adventsproject ‘Volg de ster’  
    Wijze mannen zoeken een koningskind 
    Filmpje op de beamer 
    Matteüs 2: 1-12 
    Wijze mannen uit een ver land zijn op zoek  
    naar een pasgeboren koningskind 
 

Advents projectlied 
 

1. Jakobs woorden laten zien  
hoe het later zal gaan: 
zijn zoon Juda zal heersen,  
de vijand verslaan. 
Hij is sterk als een leeuw  
en Hij heerst voor altijd. 
Tot een koning zal  
heersen in eeuwigheid.  

Het verleden laat ons zien waar de reis 
begint. 
Kom volg de ster naar het koningskind. 
 
 
 
 

 

2. Al Noömi's hoop was weg,  
en haar leven leek stuk.  
Maar bij Obeds geboorte  
voelt zij weer geluk. 
Dank aan God, want heel de weg  
stond Ruth steeds voor haar klaar.  
En nu geeft God ook Obed,  
die zorgt straks voor haar.  

Het verleden laat ons zien waar de reis 
begint. 
Kom volg de ster naar het koningskind. 
 
 
 
 
 

 

3. Heel belangrijk was hij niet,  
en zijn familie gewoon.  
Toch werd David gezalfd,  
God koos hem voor de troon.  
En uit zijn familie komt  
steeds een ko ning voortaan.  
Dat belooft God aan David,  
dus zo zal het gaan. 

Het verleden laat ons zien waar de reis 
begint. 
Kom volg de ster naar het koningskind. 
 
 
 
 
 



 

 
4. Heel het volk van Juda leeft  
onbetrouwbaar en slecht 
totdat koning Josia gaat doen wat God zegt.  
Hij leert mensen graag Gods wet, 
en hij houdt zich eraan 
zoals David, zijn voorvader, 
ook heeft gedaan. 

Het verleden laat ons zien waar de reis 
begint. 
Kom volg de ster naar het koningskind. 
 
 
 
 

 
5. Heel veel mensen hadden hier  
al zo lang opgewacht  
deze stralende ster in de donkere nacht. 
Grote namen zijn genoemd  
voor dit kindje zo klein. 
Het is Jezus die redt en steeds  
bij ons zal zijn. 
 

Het verleden laat ons zien waar de reis 
begint. 
Kom volg de ster naar het koningskind. 
 
 
 
 
 

6. Wijze mannen zien een ster,  
en ze denken gelijk 
aan een nieuw koningskind  
in een ver koninkrijk. 
Deze ster wijst hun de weg  
naar de stad Betlehem. 
En zo vinden ze Jezus  
en knielen voor Hem. 

Het verleden laat ons zien waar de reis 
begint. 
Kom volg de ster naar het koningskind. 
 
 
 
 
 

 

Schriftlezingen 
 

Jesaja 52: 7-10 (NBV) 
 

7 Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede 
aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 'Je 
God is koning!' 8 Hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in 
gejuich, want ze zien het met eigen ogen: de HEER keert terug naar Sion. 9 Breek 
uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de HEER troost zijn volk, hij koopt 
Jeruzalem vrij. 10 De HEER ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken, 
en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt.  
 

Ezechiël 34: 10-16 (NBV) 
 

10 Dit zegt God, de HEER: Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen; zij 
zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal 
mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen ze niet meer eten! 11 Dit zegt God, 
de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 12 Zoals een 
herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik 



 

naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn 
verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken. 13 Ik zal ze uit alle volken 
terughalen en uit alle landen bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten 
terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden, 
overal in het land waar mensen wonen. 14 Ik zal ze laten grazen op een goede 
weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls bergen 
zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. 15 Ikzelf zal mijn 
schapen weiden en ze laten rusten - spreekt God, de HEER. 16 Ik zal naar 
verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren 
verbinden, zieke dieren gezond maken - maar de vette en sterke dieren zal ik 
doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.  
 

Zacharia 9: 9-10 (NBV) 
 

9 Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, 
bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op 
een hengstveulen, het jong van een ezelin. 10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm 
verjagen en de paarden uit Jeruzalem; de bogen worden gebroken. Hij zal vrede 
stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de 
Rivier tot de einden der aarde.  
 

Mattheüs 6: 7-10 (NBV) 
 

7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die 
denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8 Doe 
hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het 
hem vragen. 9 Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam 
geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde 
zoals in de hemel.  
 

Gezang 134: 2, 3 
 

2. Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 

3. Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 

 

Verkondiging 
‘Laat uw koninkrijk komen’ 
 

  



 

 

Opwekkin 268 Hij kwam bij ons 
 

1. Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
 
 

Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door 
zijn liefd' en kracht. 

 
2. En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. 
 
 
 

Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door 
zijn liefd' en kracht. 

 
3. Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard' en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
 
 
 

Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door 
zijn liefd' en kracht. 

 
4. Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 
 
 

Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door  
zijn liefd' en kracht. 

 

Bidden, danken, voorbeden 
 

Collecte 
 

Collectelie Opwekking 824 Morgen dans je weer (onder voorbehoud) 
 



  

 

Prijs Hem, In je dag voor zorgen, 
In je angst voor morgen: zing. 
Zing, zing dan je lied en prijs hem, 
als de storm tekeergaat, 
als je nergens licht meer ziet. 
Want God vergeet jou niet. 
 

Hij heelt je hart. Je huilt niet meer. 
Hij maakt je heel en morgen dans je 
weer. 
Hij heelt je hart. Je huilt niet meer. 
Hij maakt je heel en morgen dans je 
weer. 

Prijs Hem, laat de hele wereld weten 
Dat God ons niet is vergeten. 
Wij zingen samen: 
Prijs Hem, want zijn liefde redt ons. 
Prijs hem, want zijn Woord bevrijdt ons. 
Prijs hem. 
Wij zingen samen: 
Prijs hem. Onze God is machtig. 
Prijs hem. Wat Hij maakt is prachtig. 
Prijs Hem. Hij houdt alles overeind. 
Zijn liefde kent geen eind. 
Zijn liefde kent geen eind. 
 
Hij heelt je hart. Je huilt niet meer. 
Hij maakt je heel en morgen dans je 
weer. 
Er komt geen einde aan zijn koninkrijk: 
want Hij komt terug en Hij zal Koning 
zijn. 

En Hij zal Koning zijn. 
En Hij zal Koning zijn. 
En Hij zal Koning zijn. 
En Hij zal Koning zijn. 

 
Wij zingen samen: 
Prijs Hem. Onze God is machtig. 
Prijs hem. Wat Hij maakt is prachtig. 
Prijs Hem. Hij houdt alles overeind. 
Zijn liefde kent geen eind. 
Zijn liefde kent geen eind. 
 

Gezang 281: 1, 3, 4 
 

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. 

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

Zegen 
 

Komende dienst: 
12 jan. 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
 
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

