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Muziek intermezzo  
 

Welkom 
 

Bemoediging en Groet  
 

Opwekking 126,  Jezus vol liefde 
 

Jezus vol liefde,  
U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht o Heer, 
 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel  
met ieder van ons. 
 
Maak ons een volk Heer,  
heilig en rein, 
dat U Heer, volkomen  
steeds toegewijd zal zijn. 
 

Stil gebed 
 

Woord ter bemoediging: 1 Petrus 1: 3-7  
 

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid 
heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de 
dood, waardoor wij leven in hoop. 4 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd 
omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U 
ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 
6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei 
beproevingen verduren. 7 Zo kan de echtheid blijken van uw geloof - zoveel kostbaarder 
dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst - en zo verwerft u lof, eer en 
roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.  
 

Gebed 
 

  



 

Gezang 392: 3, 5  U heb ik nodig, uw genade is 
 

3. U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 
 

Kindermoment 
 

Kinderopwekking 3,  Koningskind 
 

Refrein: Neem je kroon en zet hem op, 
  trek je nieuwe kleren aan, 
  want je bent een kind, zegt God, 
  in mijn koninkrijk voortaan. 
 
Als je in Mij wilt geloven, 
als je Mij je Vader noemt, 
dan zal Ik jouw leven maken 
zoals Ik het heb bedoeld. 
 
  Neem je kroon en zet hem op, 
  trek je nieuwe kleren aan, 
  want je bent een kind, zegt God, 
  in mijn koninkrijk voortaan. 
 
Ik wil samen met jou wonen 
in mijn hemels koninkrijk. 
Wil je mij jouw liefde tonen, 
daarmee maak je Mij zo blij! 
 

Kolossenzen 1: 24-29  
 

24 Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan 
Christus' lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, 25 waarvan ik de dienaar 
ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap 
in al haar volheid verkondigd wordt: 26 het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle 
generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. 27 Aan hen heeft God 



 

bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw 
hoop op goddelijke luister. 28 Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en 
in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. 
29 Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.  
 

Gezang 448: 2  Goddank, wij overdenken 
 

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. 
 

Preek 
 

Meditatief intermezzo 
 

Dankgebed en voorbede 
 

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. 
 

Opwekking 770, Maak ons tot een stralend licht  
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim. 



 

Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
chorus 
Refrein: ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
  Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
  Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 
  Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: 
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
Refrein: ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
  Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
  Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 
  Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 

Zegen 
 
Muziek intermezzo 
 

Volgende viering: 
3 Mei 2020, Huiskamer viering, 10.00 uur: Ds. E. Westerman 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/  
Wilt u napraten of meer informatie over Oosterkerk, dan kunt u contact opnemen met 
Simon Dijkstra 

 

https://hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/

