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Bevestiging Ambtsdragers            16 februari 2020 
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Schriftlezing: Genesis 2: 7, 3: 8-10, Johannes 20: 19-23 (NBV) 
Organist: Jan Terlouw   Muziekteam: Nanouk 
 
 

Welkom 
 

Hemelhoog 479: 1, 4 Heer, U bent mijn leven 
 

1 Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
4 Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Godsrijk 
 

Stil gebed Votum en Groet 
 

Introïtustekst 
 

Gezang 320 Zingt een nieuw lied 
 

1. Zingt een nieuw lied voor God de 
Here 
en weest van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand  
en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus' kerk. 

2. Kinderen van éénzelfde Vader, 
komt nu tesaam van zuid en noord. 
Van oost en west treden wij nader 
tot dit welaangename oord. 
Kracht van de jeugd,  
breng nu verheugd 
de stenen bij elkaar. 
God helpt u wonderbaar.

 
 
 
 
 



 

 
3. God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen 
en hout alleen 
is 't grote werk gedaan. 
't Zal om onszelve gaan. 

4. De Heilge Geest geeft taal en teken. 
Christus deelt al zijn gaven uit. 
De Vader zelf wil tot ons spreken 
en elk verstaat wat het beduidt. 
Wees ons nabij 
en maak ons vrij 
in dit uw heiligdom. 
Kom, Here Jezus, kom!

 

Gebed 
 

Kindermoment: Samuël geroepen  
    1 Samuel 3:1-18  
    God roept Samuel.  
    Als Samuel Gods stem herkent, 
    doet hij wat God van hem vraagt. 
 

Kinderopwekking 213: 2, 4, 5 Ik neem even de tijd (kinderlied) 
 

2. Ik neem even de tijd 
om naar U te luist'ren 
en stil te zijn voor U. 
Ik neem even de tijd  
om uw stem te horen, 
Heer, ik luister nu. 

 
Spreek Heer, ik luister, 
uw dienstknecht hoort. 
Spreek Heer, ik luister, 
ik luister naar uw Woord. 

 
4. Ik neem even de tijd  
om uw Woord te lezen 
dat U gegeven heeft. 
Ik neem even de tijd  
zodat U kunt spreken 
door uw Woord dat leven geeft. 

 
Spreek Heer, ik luister, 
uw dienstknecht hoort. 
Spreek Heer, ik luister, 
ik luister naar uw Woord. 

 
5. U neemt altijd de tijd 
om naar mij te luist'ren, 
er gaat nooit een moment voorbij 
dat U even geen tijd heeft 
want op elk moment, Heer, 
staat U klaar voor mij. 

 
Spreek Heer, ik luister, 
uw dienstknecht hoort. 
Spreek Heer, ik luister, 
ik luister naar uw Woord. 2x

 



 

Schriftlezingen 
 

Genesis 2: 7, 3: 8-10 (NBV)  
 

2. 7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en 
blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. 
 

3. 8 Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind 
door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. 
9 Maar God, de HEER, riep de mens: 'Waar ben je?' 10 Hij antwoordde: 'Ik hoorde 
u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.' 
 

Johannes 20: 19-23 (NBV) 
 

19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze 
hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in 
hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' 20 Na deze woorden toonde hij 
hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 
21 Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, 
zo zend ik jullie uit.' 22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang 
de heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; 
vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'  
 

Gezang 463: 4,5 Leg Heer uw stille dauw van rust 
 

4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 

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. 

 

Preek 
 

Opwekking 58 Vrede zij u 
 

1. Vrede zij u,  
vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
Vrede zij u,  
vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
 

2. Blijft in mijn vrede,  
blijft in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
Blijft in mijn vrede,  
blijft in Mij. 
Mijn woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
 



 

 
3. Ontvangt mijn Geest, 
heilige Geest. 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, 
heilige Geest. 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 

4. Vrede zij u,  
vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
Vrede zij u,  
vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 

 

Bevestiging en zegening ambtsdragers 
 

Gezang 456: 1 Zegen hen, Al goede 
 

Zegen hen Algoede, 
Neem hen in uw hoede 
En verhef uw aangezicht 
Over hen en geef hen licht 
 
 

Bevestiging aan de gemeente vragen 
 

Voorganger:  Gemeente van de Oosterkerk 
 Dit zijn uw nieuw bevestigde ouderlingen. 

Belooft u hen te steunen in hun werk door uw  
medewerking en uw voorbeden?  
Wat is hierop uw antwoord?   

 

Gemeente: Ja, van harte.  
 

Gezang 314: 1, 4 Gij die gelooft, verheugt u samen 
 

1. Gij die gelooft, verheugt u samen, 
't is God, die trouw zijn kerk bewaart! 
Die hoop zal nimmer ons beschamen: 
de Heer is God en zijns is d' aard. 
Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
 

4. Hoopt op de Heer, zijn dag komt 
nader! 
Eén kudde, één Herder is beloofd. 
De volken buigen zich te gader 
voor Jezus Christus, aller Hoofd! 
Dat toch de dag des heils verscheen, 
dan worden aard' en hemel één! 

 

Bidden, danken, voorbeden 
 

Collecte 



 

 

Collectelied Opwekking 623 Laat het huis gevuld zijn 
 

Laat het huis gevuld zijn   
met wierook van aanbidding.  
Laat het huis gevuld zijn  
met de wolk van mijn Geest.  
Laat het huis gevuld zijn  
met het brood van eeuwig leven.  
Laat het huis gevuld zijn  
met mijn geur.  

Want Ik wil komen met mijn Geest  
en doorwaaien heel het huis.  
Ik wil het maken tot een tempel  
waar Ik woon.  
Laat mijn leven in je zijn,  
Ik maak je heilig, puur en rein.  
Laat het levend water stromen  
door je heen.  

 

Laat het huis bekleed zijn  
met kleden van fijn linnen.  
Laat het huis bekleed zijn  
met gerechtigheid en trouw.  
Laat het huis gekleurd zijn  
door het bloed van uw Zoon Jezus.  
Laat het huis gereinigd zijn  
en schoon.  
 

Want U wilt komen met uw Geest  
en doorwaaien heel het huis.  
U wilt het maken tot een tempel  
waar U woont.  
Laat uw leven in ons zijn,  
maak ons heilig puur en rein.  
Laat het levend water stromen  
door ons heen.  

Heer, wij roepen tot U:  
'Kom opnieuw met uw vuur.'  
Wij verlangen naar echtheid;  
bewerk het diep in ons hart.  
 

Heer, wees welkom met uw Geest 
en doorwaai nu heel het huis. 
Kom en maak het tot een tempel 
waar U woont. 
Laat uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen 
door ons heen. 

Heer, wees welkom met uw Geest 
en doorwaai nu heel het huis. 
Kom en maak het tot een tempel 
waar U woont. 
Laat uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen 
door ons heen. 

 

Hemelhoog 472 Ga nu heen in vrede 
 

1. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk. 
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede en maak het waar. 
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2. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar 
 

Zegen 
 

Komende dienst: 
23 febr. 10.00 uur: Ds. J. Haeck, Zeist 
 
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

