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Eredienst                          2 februari 2020 
Ds. S. Zijlstra, Haarlem                       10 uur 
Thema: ‘Het goede vragen’ 
Schriftlezing: Lucas 12:15-34 en 11:9-13 (NBV) 
Organist: Theo Griekspoor   Muziekteam: ? 
 

Welkom 
 

Opwekking 123 Groot is uw trouw, o Heer 
 

1. Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer 
dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 
 

Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

2. Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die 
leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 

Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 

Stil gebed 
Bemoediging en groet 
 

Gezang 463: 1, 4, 5 
 

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. 

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. 



 

 

Apostolische vermaning: 1 Timoteüs 6:7-11 (NBV) 
 

7 Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit 
meenemen. 8 Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. 
9 Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten 
prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en 
ten onder doen gaan. 10 Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich 
daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze 
zichzelf veel leed berokkend. 11 Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre 
van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en 
zachtmoedigheid.  
 

Psalm 62: 6 
 

6. Zet nooit uw hart op geld of goed, 
zie toe dat gij geen onrecht doet, 
want alle macht is snel vervlogen. 
't Zij hoog of laag, 't zij arm of rijk, 
gij zijt een ademtocht gelijk, 
lucht, in een weegschaal afgewogen. 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 

Kindermoment 
 

Verhaal:   Ruth en Noömi  
    Ruth 1:6-11 en 1:14-22 
    Ruth kiest ervoor om met haar schoonmoeder  
    Noömi mee te gaan en bij haar te blijven. 
 

Kinderopwekking 150 Vertrouw maar op God 
 

Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen. 
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat doet Hij echt. 
 

Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen. 
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat doet Hij echt. 

In de bijbel daar zegt Jezus: 
‘Ik ben bij je elke dag.’ 
Dus dat mag je zeker weten, 
wat er ook gebeuren mag! 
 

Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen. 
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat doet Hij echt. 
  



 

 
In de bijbel daar zegt Jezus 
dat Hij terugkomt op een wolk. 
En dan gaan we naar de hemel, 
met z’n allen als Gods volk! 

Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen. 
Vertrouw maar op God, 
wat Hij zegt dat doet Hij echt. 

 

Schriftlezingen 
 

Lucas 12: 15-34 (NBV) 
 

15 Hij zei tegen hen: 'Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want 
iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in 
overvloed heeft.' 16 En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: 'Het landgoed van 
een rijke man had veel opgebracht, 17 en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik 
doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. 18 Toen zei hij bij 
zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al 
mijn graan en goederen kan opslaan, 19 en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt 
veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en 
vermaak je. 20 Maar God zei tegen hem: "Dwaas, nog deze nacht zal je leven van 
je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?" 
21 Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij 
God.' 22 Hij zei tegen zijn leerlingen: 'Om deze reden zeg ik tegen jullie: maak je 
geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat 
je zult aantrekken. 23 Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer 
dan kleding. 24 Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen 
voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie 
niet waard dan de vogels! 25 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el 
aan zijn levensduur toevoegen? 26 Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, 
waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? 27 Kijk naar de lelies, kijk hoe ze 
groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn 
luister niet gekleed als een van hen. 28 Als God het groen dat vandaag nog op het 
veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met 
hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 29 Ook jullie 
moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie 
moeten je niet door zorgen laten kwellen. 30 De volken van deze wereld jagen die 
dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. 31 Zoek liever zijn 
koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. 32 Vrees niet, 
kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. 
33 Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die 
niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en 



 

die door geen mot kan worden aangevreten. 34 Waar jullie schat is, daar zal ook 
jullie hart zijn.  
 

Lucas 11: 9-13 (NBV) 
 

9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, 
klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt, en wie 
zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11 Welke vader onder 
jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 
12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als jullie dus, ook al zijn jullie 
slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de 
hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.'  
 

Opwekking 40: 1, 3 Zoekt eerst het koninkrijk van God 
 

Zoekt eerst het koninkrijk van God 
en Zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 

 
Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
 

Verkondiging ‘Het goede vragen’ 
 

Gezang 448: 1, 2, 3 
 

1. Soms groet een licht van vreugde 
de christen als hij zingt: 
de Heer is 't die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons 't goede doen, 
Hij geeft na donkre regen 
een mild en klaar seizoen. 
 

2. Goddank, wij overdenken 
't geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen 
begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 
wat hij ook brengen mag. 

 
  



 

3. Hij die met heerlijkheden 
de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kindren kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 
 

Gebed 
 

Collecte 
 

Collectelied Opwekking 802 Hier is mijn hart, Heer 
 

Hier is mijn hart, Heer. 
Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 

Hier is mijn hart, Heer. 
Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 

 
1. Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw. Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 

Hier is mijn hart, Heer. 
Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 

 
Ik ben van U. Ik ben aanvaard. 
Ik ben geliefd en puur gemaakt. 
Ik leef opnieuw. Ik adem in. 
Ik vind herstel, een nieuw begin. 
 

2. U bent sterk. U behoudt. 
U vergeeft. U bent trouw. 
U bent licht. Schijn in mij. 
U die leeft, leef in mij. 

Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij.. 
 

Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 

U bent meer dan genoeg. 
U bent hier. U bent goed. 
U bent hoop. U die redt, 
U bent al wat ik heb. 
 

Hier is mijn hart, Heer. 
Hier is mijn hart, Heer. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 
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Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij.. 
 

Hier is mijn leven. 
Hier is mijn leven. 
Spreek uw waarheid 
binnen in mij. 

Spreek uw waarheid binnen in mij. 
 

Gezang 479: 1, 3, 4 
 

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 

Zegen 
 

Komende dienst: 
9 feb. 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

