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Welkom 
 

Hemelhoog 581 Geprezen zij de Here 
 

Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 
 
 
 

Want het geknakte riet 
verbreekt Hij niet. 
Al wat beschadigd is 
herstelt Hij op den duur. 
Wat walmt dat dooft Hij niet, 
want Hij kent ons verdriet. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn warmte en zijn vuur.

Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 
 
 

Want een verbroken hart 
veracht Hij niet. 
Al wat vernederd is, 
verhoogt Hij op zijn tijd. 
Hij troost de treurenden, 
de zwakke beurt Hij op. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn goedertierenheid. 

 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 
 

Stil gebed Votum en Groet 
 

In Memoriam: Gerrit Batenburg 
 

Hemelhoog 627: 1 
  



 

 

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 
 

Gebed 
 

Gebod 
 

Gezang 477 
 
 

1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

2.Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 

Kindermoment: Ruth en Boaz  
    Ruth 3: 7-14, 4: 1-8 & 13-16 
    Ruth vraagt Boaz of hij met haar wil trouwen,  
    zodat hij voor haar en Noömi kan zorgen  
 

Kinderopwekking 150 Vertrouw maar op God (kinderlied) 
  



 

 

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. 

 

Gebed  
 

Schriftlezing 
 

Johannes 5: 1-18 (NBV) 
 

1 Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. 2 In Jeruzalem is bij 
de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata 
heet. 3 Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. 5 Er 
was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. 6 Jezus zag hem liggen; hij 
wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: 'Wilt u gezond worden?'  7 De 
zieke antwoordde: 'Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te 
helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.' 
8 Jezus zei: 'Sta op, pak uw mat op en loop.' 9 En meteen werd de man gezond: hij 
pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. 10 De Joden zeiden dan 
ook tegen de man die genezen was: 'Het is sabbat, het is niet toegestaan een 
slaapmat te dragen!' 11 Maar hij zei tegen hen: 'Degene die mij genezen heeft, zei 
tegen mij: "Pak uw mat op en loop."' 12 'Wie zei dat tegen u?' vroegen ze. 
13 Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al 
verdwenen omdat daar zoveel mensen waren. 14 Later kwam Jezus hem tegen in 
de tempel en toen zei hij tegen hem: 'U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, 
anders zal u iets ergers overkomen.' 15 De man ging aan de Joden vertellen dat 
het Jezus was die hem gezond gemaakt had. 16 Het was omdat Jezus zulke dingen 
deed op sabbat, dat de Joden tegen hem optraden. 17 Maar Jezus zei: 'Mijn Vader 
werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.' 18 Vanaf dat moment 



 

probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, 
maar bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde. 
 

Psalm 62: 4, 5 
 

4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw 
Heer, 
Hij immers schenkt u altijd weer 
zijn heil, -op Hem toch kunt gij 
bouwen. 
Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
Hij is, ook als het onheil wast, 
uw rots, uw enige vertrouwen. 

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt; 
God is een schuilplaats voor ons allen. 
 

 

Verkondiging 
‘Geloven in een teken’ 
 

Gezang 437 
 

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 

2. Schep, God, een nieuwe geest in 
mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 

3.Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 

Bidden, danken, voorbeden 
 

Collecte 
 

Collectelied Opwekking 755 Laat ons Christus zien 
 

Bewerk ons hart, o God, maak het goede grond. 
Help ons te ontvangen wat U spreekt tot ons. 
Plant uw Woord diep in ons hart; geef het rijke vrucht. 
Leid ons in uw waarheid, Heer; geef dat twijfel vlucht. 
 
  



 

Laat ons zien; laat ons Christus zien. 
Laat uw glorie ons beschijnen 
als uw Woord gepredikt wordt. 
En laat ieder hart belijden: 
Hij is Heer! 
 
Uw Woord is levend licht voor ons verduisterd hart;  
draagt ons door verleiding heen, wijst ons steeds uw pad. 
Uw Woord is brood voor onze ziel, vrijheid voor de slaaf;  
geeft ons wijsheid, voedt ons op. 
Heer, spreek tot ons vandaag. 
 
Laat ons zien; laat ons Christus zien. 
Laat uw glorie ons beschijnen 
als uw Woord gepredikt wordt. 
En laat ieder hart belijden: 
Hij is Heer! 
 
Waar zouden wij gaan, Heer? 
Waar zouden wij gaan? 
U hebt de woorden van eeuwig leven. (4x) 
 
Laat ons zien;  
laat ons Christus zien. 
Laat ons zien;  
laat ons Christus zien. 
Laat uw glorie ons beschijnen 
als uw Woord gepredikt wordt. 
En laat ieder hart belijden: 
Hij is Heer! 
 

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. 
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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. 

 

Zegen 
 

Komende dienst: 
16 febr. 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen, Bevestiging ambtsdragers 
 
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

