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Muziek intermezzo  
 

Welkom 
 

Psalm 150  Looft God, looft Hem overal 
 

1. Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Hemelhoog 33  Looft de HERE, alle Gij volken 
 

Looft de Here,  
alle gij volken, 
prijst Hem,  
alle gij natiën, 
want zijn goedertierenheid 
is machtig over ons, 
en des Heren trouw 
is tot in eeuwigheid. 



 

 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja. 
 

Psalm 113: 1-8 
 

1 Halleluja! Loof, dienaars van de HEER, loof de naam van de HEER. 2 De naam van de HEER 
zij geprezen van nu tot in eeuwigheid. 3 Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zij 
geloofd de naam van de HEER. 4 Verheven boven alle volken is de HEER, verheven boven de 
hemel zijn luister. 5 Wie is gelijk aan de HEER, onze God, die hoog daar boven zijn woning 
heeft, 6 die zijn oog richt naar beneden, wie in de hemel en op de aarde? 7 Hij verheft uit 
het stof wie berooid is, uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert. 8 Hij laat hem wonen bij 
hooggeplaatsten, bij de hoogsten van zijn volk.  
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Opwekking 807  God van licht 
 

In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein: God van licht, wees mijn gids. 
  Leid mij door het donker. 
  Ik vertrouw op U. 
  God van licht, wees mijn gids. 
  Leid mij door het donker 
  veilig naar de kust, waar U woont. 
  Waar U woont, 
  waar U woont, 
  waar U woont. 



 

 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein:  God van licht, wees mijn gids. 
  Leid mij door het donker. 
  Ik vertrouw op U. 
  God van licht, wees mijn gids. 
  Leid mij door het donker 
  veilig naar de kust, waar U woont. 
  Waar U woont, 
  waar U woont, 
  waar U woont. 
 
Bridge U schijnt feller 
  dan de sterren. 
  Heer, U leidt ons door de storm.... 4x 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 
Refrein God van licht, wees mijn gids. 
  Leid mij door het donker. 
  Ik vertrouw op U. 
  God van licht, wees mijn gids. 
  Leid mij door het donker 
  veilig naar de kust, waar U woont. 
  Waar U woont, 
  waar U woont, 
  waar U woont. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 



 

Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust 
 
Refrein God van licht, wees mijn gids. 
  Leid mij door het donker. 
  Ik vertrouw op U. 
  God van licht, wees mijn gids. 
  Leid mij door het donker 
  veilig naar de kust, waar U woont. 
  Waar U woont, 
  waar U woont, 
  waar U woont. 
 

Gebed 
 

Handelingen 16: 16-36 
 

16 Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen 
we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst 
kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar 
eigenaars. 17 Terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schreeuwde ze aan één 
stuk door: 'Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en verkondigen 
u hoe u gered kunt worden!' 18 Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen 
Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: 'Ik beveel je in de 
naam van Jezus Christus: verlaat haar!' En op datzelfde moment ging de geest 
uit haar weg. 19 Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten 
kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein, 
20 waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden: 'Deze mensen 
brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden, 21 die een levenswijze 
verkondigen waarmee wij, als Romeinen, niet mogen instemmen en die we niet 
in praktijk mogen brengen.' 22 Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen 
Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten 
scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. 23 Nadat ze een groot 
aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar 
de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. 
24 Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot 
hun voeten in het blok. 25 Om middernacht waren Paulus en Silas aan het 
bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden 
aandachtig naar hen. 26 Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat 



 

de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij 
iedereen schoten de boeien los. 27 De gevangenbewaarder schrok wakker, en 
toen hij zag dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij zijn zwaard 
om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. 
28 Maar Paulus riep hem luidkeels toe: 'Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog 
allemaal hier!' 29 De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel 
bevend voor Paulus en Silas op de grond. 30 Hij bracht hen naar buiten en 
vroeg: 'Zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden?' 31 Ze 
antwoordden: 'Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw 
huisgenoten.' 32 En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan 
iedereen die bij hem woonde. 33 Hoewel het midden in de nacht was, nam hij 
hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn 
huisgenoten gedoopt. 34 Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis 
en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren 
buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde. 35 Bij het aanbreken van de 
dag zonden de stadsbestuurders enkele gerechtsdienaars naar de gevangenis 
met de opdracht om Paulus en Silas vrij te laten. 36 De gevangenbewaarder 
stelde Paulus daarvan op de hoogte: 'Het stadsbestuur heeft mensen gestuurd 
om u vrij te laten. U mag dus vertrekken. Ga in vrede!'  
 

Hemelhoog 418  God wijst mij een weg 
 

God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
Al moet ik door de wildernis - 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
 



 

God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 

Preek 
 

Psalm 118: 1, 3, 5  Laat ieder’s HEREN goedheid 
 

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
3. 't Is beter bij den Heer te schuilen 
dan dat men bouwt op man en macht. 
't Is beter bij den Heer te schuilen 
dan dat men hulp van vorsten wacht. 
Toen ik mij wenden kon nog keren, 
omsloten door der volken ring, 
doorbrak ik in de naam des Heren 
de knellende omsingeling. 
 
5. De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den Heer mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht; 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 



 

 

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. 
 

Mededelingen 
 

Gezang 470: 1, 3, 4  Wat vlied’ of bezwijk 
 

1. Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God, 
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot; 
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd, 
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd. 
 
3. Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar, 
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar, 
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht 
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht. 
 
4. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw, 
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw. 
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood, 
dan rijst nog mijn loflied: zijn goedheid is groot! 
 

Zegen 
 

Gezang 411: 1, 6  Wilhelmus  
 



 

1. Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
6. Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar te aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 

Muziek intermezzo 
 

Volgende dienst: 
17 mei 2020, Huiskamer viering: 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
17 Mei 2020, Kidspraise: 16:30 uur ’s-Middags, via livestream 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/  
Wilt u napraten of meer informatie over Oosterkerk, dan kunt u contact opnemen met ds. 
Menno Zandbergen (06-12889809) of Simon Dijkstra 

 

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

