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Welkom 
 

Opwekking 559 Schijn met uw licht 
 

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer, 
schijn met uw licht in mijn hart, 
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. 

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer, 
schijn met uw licht in mijn hart, 
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. 

 
Bekleed met majesteit en macht, 
stralend in de glans van uw glorie. 
Vul ons met liefde en kracht; 
wij zingen: heilig, heilig, heilig. 
 
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer, 
schijn met uw licht in mijn hart, 
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. 

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer, 
schijn met uw licht in mijn hart, 
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal. 

 
Heilig, heilig, heilig,  
heilig, heilig, heilig, 
heilig, heilig, heilig, 
 

dat ik U zien zal. 
dat ik U zien zal. 
dat ik U zien zal. 
dat ik U zien zal. 

 
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer... 
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.. 
 

Evangelische Liedbundel 362: 1, 2, 4 God in ons midden 
 

1. God in ons midden, 
Heer, wij aanbidden 
met al uw kinderen wereldwijd, 
uw trouw aan mensen, 
uw onbegrensde, 
uw ongekende majesteit. 
 

2. Lam dat de zonden draagt, 
lam dat de leeuw verjaagt, 
uw wieg een kribbe, uw troon een 
kruis - 
Gij spreidt geen macht ten toon, 
Gij zijt, o mensenzoon, 
onder een open hemel thuis. 

 
  



 

4. Koning der volken, 
kom op de wolken, 
keer al het kwade ten goede om, 
kom, lam dat voor ons bloedt, 
kom, licht in overvloed, 
kom spoedig, Here Jezus, kom! 
 

Stil gebed Votum en Groet 
 

Intochtstekst Johannes 3: 16 (HSV) 
 

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
 

Psalm 40: 3, 4 Het is geen offervuur wat U behaagt 
 

3. Het is geen offervuur wat U 
behaagt, 
Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor 
en zelf ontsluit Gij mij het oor: 
Gij hebt alleen gehoorzaamheid 
gevraagd. 
Mijn God, ik draag uw wetten, 
om op uw wil te letten, 
gedurig bij mij om. 
Het boek schrijft over mij. 
Gij hoordet hoe ik zei; 
"O Here, zie, ik kom!" 

4. Ik breng de blijde boodschap van 
uw recht 
aan al wie U zijn toegedaan, 
dat zij uw wonderen verstaan 
in 't woord dat Gij mij op de lippen 
legt. 
Ik spreek, dat woord met klaarheid, 
opdat uw trouw en waarheid 
door elk begrepen wordt. 
Heer, ik weerhoud mij niet, 
maar loof U in mijn lied 
met een blijmoedig hart. 

 

Geloofsbelijdenis 
 

Gezang 188 O Lam van God, onschuldig 
 

1. O Lam van God, onschuldig 
geslacht aan 't kruis der schande, 
te allen tijd geduldig 
bereid ten offerande, 
Gij hebt de schuld gedragen, 
nu is de dood verslagen. 
Erbarm U onzer, o Jezus! 

2. O Lam van God, onschuldig 
gefolterd en geslagen, 
leer ons, als Gij geduldig, 
ons kruis U na te dragen; 
doe ons U meer beminnen 
en help ons overwinnen. 
Geef ons uw vrede, o Jezus! 

 

Gebed om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige 
Geest 
 



 

Kindermoment: Samuël maakt Saul koning 
    1 Samuel 9: 15-10: 24  
    Samuel maakt Saul koning en  
    stelt Saul voor aan het volk. 
 

Kinderopwekking 18 ben je groot of ben je klein (kinderlied) 
 

Ben je groot of ben je klein 
of ergens tussenin; 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun 
of ben je blank of bruin; 
God houdt van jou! 

Hij kent je als je blij bent; 
Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent; 
Hij kent je als je straalt. 
 

 
Het geeft niet of je knap bent; 
het geeft niet wat je doet: 
God houdt van jou. 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou! 
 

Schriftlezingen 
 

Jesaja 53: 5-11 (HSV)  
 
5Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn 
striemen is er voor ons genezing gekomen. 6Wij dwaalden allen als schapen, 
wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de 
ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. 7Toen betaling geëist 
werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij 
ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij 
Zijn mond niet open. 8Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal 
Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om 
de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. 9Men heeft Zijn graf bij 
de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen 
onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is. 10Maar het 
behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel 
Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de 
dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig 
zijn. 11Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd 



 

worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen 
rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 
 

Johannes 1: 25-36 (HSV) 
 
25en zij vroegen hem: Waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia 
niet, en evenmin de Profeet? 26Johannes antwoordde hun: Ik doop met water, 
maar midden onder u staat Hij Die u niet kent. 27Hij is het Die na mij komt, Die 
vóór mij geworden is, bij Wie ik het niet waard ben de riem van Zijn sandalen los 
te maken. 28Dit gebeurde in Bethabara, aan de overkant van de Jordaan, waar 
Johannes doopte. 29De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en 
hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! 30Híj is het 
van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij 
was er eerder dan ik. 31En ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël 
geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. 
32En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, 
en Hij bleef op Hem. 33En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om 
te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien 
neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt. 34En ik 
heb gezien en getuigd dat Híj de Zoon van God is. 35De volgende dag stond 
Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. 36En toen hij Jezus zag lopen, zei 
hij: Zie, het Lam van God! 
 

Evangelische Liedbundel 275: 1, 3, 4 'k Heb geloofd en daarom zing ik 
 

1. 'k Heb geloofd en daarom zing ik, 
daarom zing ik van gena, 
van ontferming en verlossing 
door het bloed van Golgotha. 
Daarom zing ik U, die stervend 
alles, alles hebt volbracht; 
Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 
Lam van God voor ons geslacht. 
 

3. 'k Heb geloofd in U, wien d'aarde 
met haar doornen heeft gekroond, 
maar die nu, gekroond met ere, 
aan Gods rechterzijde troont; 
U, aan wiens doorboorde voeten 
eenmaal in het gans heelal, 
Heer, daarboven, hier beneden, 
alle knie zich buigen zal. 

4. Ja, 'k geloof en daarom zing ik, 
daarom zing ik, U ter eer, 
's werelds Heiland, Hogepriester, 
aller heren Opperheer. 
Zoon van God en Zoon des mensen, 
o, kom spoedig in uw kracht 
op des hemels wolken weder! 
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht. 



 

 

Preek 
 

Johannes 1: 29, 36 
 
29De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam 
van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! 
36En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God! 
 

Psalm 103: 4, 9 
 

4. Zo hoog en wijd de hemel staat 
gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem 
vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd 't westen is van 
oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil 
troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons 
bevrijd. 

9. Laat heel het machtig koninkrijk des 
Heren 
zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
Komt allen tot de lof des Heren saam. 
Lof zij den Heer in hemel en op aarde, 
die aan zijn volk zijn liefde 
openbaarde, 
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 
 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
 

Onze vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel als ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in der eeuwigheid. 
Amen. 
 

Collecte 
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Lam van God, 
o, heilig Lam van God, 
in het midden van de troon. 
Lam van God, 
o, heilig Lam van God, 
werd geslacht als Mensenzoon. 

Zegevierend voor altijd;  
overwinning werd een feit. 
U komt toe aanbidding, eer en 
wijsheid, 
sterkte en macht, sterkte en macht. 

 
Heerlijkheid, heerlijkheid, 
heerlijkheid, heerlijkheid. 
 

Gezang 192: 2, 4, 5, 6 
 

2. Bewaar mij dat ik roemen zou 
dan in mijns Heren Christi dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 
 

4. Het rode bloed, zijn koningskleed 
bedekt het schandelijke kruis, 
dat wordt door alles wat Hij leed 
de levensboom van 't paradijs. 

5. En door zijn dood en door zijn bloed 
is nu de wereld dood voor mij. 
Ik ben gestorven, maar voor goed 
van heel de dode wereld vrij. 

6. De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 

 

Zegen 
 

Komende dienst: 
1 maart. 10.00 uur: Ds. J. Henzen, Wateringen 
 
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 of Simon Dijkstra 

http://www.hervormdaalsmeer.nl/oosterkerk

