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Muziek intermezzo  
 

Welkom 
 

Stil gebed – Woord van afhankelijkheid - Groet  
 

Opwekking 462,  Aan uw voeten, Heer 
 

Aan uw voeten Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 
 
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist'ren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
 
Aan uw voeten Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 
 
Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U. 
 
Aan uw voeten Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 



 

is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 
 
Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt 
en ik kom tot rust bij U. 
 

Oefening in vertrouwen 
 

Oogoefening, voor jong en oud 
 

Psalmen 16: 8 
 

8 Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik 
niet.  
 

Gebed 
 

Evangelische Liedbundel 142,  Majesteit 
 

Majesteit, groot is zijn majesteit. 
Lof zij Jezus, en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, God die de zijnen leidt. 
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij. 
Dus verhoog, maak eeuwig groot 
de Naam van Jezus. 
Volk van God, kom en breng lof 
aan Jezus, de Koning. 
Majesteit, groot is zijn majesteit. 
Dwars door de dood 
werd Hij verhoogd, Jezus regeert. 
 

Kindermoment 
 

Kinderopwekking 312,  Niet zonder Hem 
 

Drummen zonder stokken, (drummen zonder stokken,) 
bezem zonder steel, (bezem zonder steel,) 
tennis zonder racket, (tennis zonder racket,) 
 
oranje zonder geel, (oranje zonder geel,) 
vliegen zonder vleugels, (vliegen zonder vleugels,) 
schaatsen zonder ijs, (schaatsen zonder ijs,) 



 

 
zwemmen zonder water, (zwemmen zonder water,) 
nasi zonder rijst. (nasi zonder rijst.) 
 
Bridge: Dit zijn zo van die dingen die niet kunnen, 
  en als je denkt van wel dan heb je ’t mis. 
  Zo kun je ook niet leven zonder Jezus 
  omdat Hij het leven is. 
 
Refrein:  Je kunt niet leven zonder Hem, 
   NEE, NEE, NEE, NEE! 
   Je kunt niet leven zonder Hem, 
   NEE, NEE, NEE, NEE! 
   Je kunt niet leven zonder Hem, 
   NEE, NEE, NEE, NEE, 
   niet zonder Hem! 
 
Piano zonder toetsen, (piano zonder toetsen,) 
tosti zonder brood, (tosti zonder brood,) 
pingpong zonder tafel, (pingpong zonder tafel,) 
 
oranje zonder rood, (oranje zonder rood,) 
fietsen zonder wielen, (fietsen zonder wielen,) 
 
voetbal zonder goal, (voetbal zonder goal,) 
koken zonder pannen, (koken zonder pannen,) 
schoenen zonder zool. (schoenen zonder zool.) 
 
Bridge: Dit zijn zo van die dingen die niet kunnen, 
  en als je denkt van wel dan heb je ’t mis. 
  Zo kun je ook niet leven zonder Jezus 
  omdat Hij het leven is. 
 
Refrein:  Je kunt niet leven zonder Hem, 
   NEE, NEE, NEE, NEE! 
   Je kunt niet leven zonder Hem, 
   NEE, NEE, NEE, NEE! 
   Je kunt niet leven zonder Hem, 
   NEE, NEE, NEE, NEE, 
   niet zonder Hem! 



 

 
   Je kunt niet leven zonder Hem, 
   NEE, NEE, NEE, NEE! 
   Je kunt niet leven zonder Hem, 
   NEE, NEE, NEE, NEE! 
   Je kunt niet leven zonder Hem, 
   NEE, NEE, NEE, NEE, 
   niet zonder Hem! 
   Niet zonder Hem! 
 

Gods Woord voor ons leven 
 

Efeziërs 5: 14b-21  
 

14 Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u 
lichten. 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, 
16 u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. 17 Weest daarom niet 
onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. 18 En bedrinkt u niet aan 
wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest, 19 en spreekt onder 
elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, 
20 dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, 
21 en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus. 
 

Verkondiging: Méér Gods Geest – hoe dan? 
 

Gezang 39: 2, 4, 5, 6  De wijstok bloeit, de vijgenboom zal dragen 
 

2. De wijnstok bloeit, de vijgeboom zal dragen. 
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen. 
Sion, verblijd u, want de Here doet 
u waarlijk goed. 
 
4. Daarna doet God de hoge hemel open 
en antwoordt op uw bidden en uw hopen. 
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed 
op vlees en bloed. 
 
5. Die Geest geeft 's Heren woord in kindermonden. 
De oude mannen dromen onomwonden. 
De jongelingen zien een vergezicht 
van vreed' en licht. 
 
  



 

6. Ja ook op wie de vrijheid niet genieten, 
op slaven zal de Heer zijn Geest uitgieten. 
Zij krijgen deel aan een vernieuwd bestaan 
in 's Heren naam. 
 

De Geest en Gods loopband – Lezing en ‘oefeningen’ 
 

Psalmen 146: 1 -147: 5 
 

1 Halleluja. Loof de HERE, mijn ziel. 2 Ik zal de HERE loven, mijn leven lang, mijn 
God psalmzingen, zolang ik nog ben. 3 Vertrouwt niet op edelen, op een 
mensenkind, bij wie geen heil is; 4 gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn 
aarde, te dien dage vergaan zijn plannen. 5 Welzalig hij, die de God van Jakob 
tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de HERE, zijn God, 6 die hemel en 
aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die trouwe houdt tot in 
eeuwigheid; 7 die de verdrukten recht verschaft, die de hongerigen brood geeft. 
De HERE maakt de gevangenen los, 8 de HERE maakt de blinden ziende, de HERE 
richt de gebogenen op, de HERE heeft de rechtvaardigen lief; 9 de HERE 
behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij staande, maar de weg 
der goddelozen maakt Hij krom. 10 De HERE is Koning voor eeuwig. Uw God, o 
Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. 147:1 Looft de HERE, want het is 
goed, onze God te psalmzingen, ja, het is liefelijk, een lofzang is betamelijk. 2 De 
HERE bouwt Jeruzalem, Hij verzamelt Israëls verdrevenen; 3 Hij geneest de 
verbrokenen van hart en verbindt hun wonden. 4 Hij bepaalt het getal der 
sterren, Hij roept ze alle bij name. 5 Groot is onze HERE en geweldig in kracht, 
zijn verstand is onbeperkt.  
 

Psalm 146: 1, 3, 5  Zing, mijn ziel, voor God uw Here 
 

1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zo lang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den Heer uw God. 
 
3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 



 

 
5. Wees en weduw en ontheemde 
doet Hij wonen op zijn erf. 
Hij behoedt de weg der vreemden, 
maar leidt bozen in 't verderf. 
Eeuwig Koning is de Heer! 
Sion, zing uw God ter eer! 
 

Lofprijzing, dankgebed en voorbede 
 

Evangelische Liedbundel 331,  Prijs de Heer, mijn ziel 
 

Prijs de Heer, mijn ziel, 
en prijs zijn heil'ge Naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, 
die mij het leven geeft. 
 

Gezegend onder weg 
 

Opwekking 267,  Groot is de Heer 
 

Groot is de Heer, 
Hij is heilig en goed. 
Door zijn kracht 
staan wij vast in zijn liefde. 
 
Groot is de Heer, 
Hij's waarachtig en trouw. 
Door genade bewijst  
Hij zijn liefde. 
 
Groot is de Heer 
en waard onze lofprijs. 
Groot is de Heer  
en waard onze eer. 
 
Groot is de Heer,  
verhef dan je stem, 
verhef dan je stem. 
Groot is de Heer. 
Groot is de Heer. 
 



 

Zegen 
 

Gezang 411: 1, 6  Wilhelmus 
 

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 geeerd. 
 
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 viering: 
10 Mei 2020, Huiskamer viering, 10.00 uur: Ds. M. J. Zandbergen 
 
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/

