
Huiskamer viering                   19 April 2020 
Ds. G.H. de Ruiter                         10 uur 
Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 (NBV) 
Organist: Johan v.d. Zwaard 
Muziekteam: Oosterkerk band 

Hervormd  
Aalsmeer  
Wijk Oost 

 

Muziek intermezzo  
 

Welkom 
 

Gezang 259: Halleluja! Lof zij het lam 
 

1. Halleluja! Lof zij het Lam, 
die onze zonden op zich nam, 
wiens bloed ons heeft geheiligd; 
die dood geweest is, en Hij leeft; 
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
in eeuwigheid beveiligt! 
 
2. Aanbidt de Vader in het woord! 
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! 
Aanbidt de Geest uit beiden! 
Van zijn gemeenschap, zijn gena, 
zijn liefd' en trouw, halleluja, 
zal ons geen schepsel scheiden 
 

Stil gebed 
 

Votum, Groet 
 

Hemelhoog 610  Mijn Verlosser leeft 
 

Ik weet: Hij heeft mij gered, 
mij in de vrijheid gezet; 
ik geloof, ik geloof. 
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, 
heeft mij met liefde vervuld; 
ik geloof, ik geloof. 
 
'k Hef een banier op,  
mijn Heer stond op uit het graf. 
 
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, 
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft. 



 

 
Ik weet: Hij heeft mij gered, 
mij in de vrijheid gezet; 
ik geloof, ik geloof. 
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, 
heeft mij met liefde vervuld; 
ik geloof, ik geloof. 
 
U draagt mijn lasten en richt mij op, 
om dansend op de berg te zien 
hoe U weer komen zal. 
 
Mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft, 
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft. 
 

Mattheüs 28: 16-20 
 

16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, 17 en 
toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen 
toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en 
maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de 
Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik 
jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.'  
 

Gebed 
 

Gezang 446: 1, 2, 3  O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
 

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
2. Uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 



 

mijn weg waarop ik treed; 
 

Kindermomont 14 glazen 
 

Kinderlied:  Vertel het aan de mensen  ‘Filmpje’  
 

Vertel het aan de mensen 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Wie vrede geeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Dat Jezus leeft 
Vertel het aan de mensen 
 
Want iedereen moet weten 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Wie vrede geeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Dat Jezus leeft 
Iedereen moet weten 
 
Vertel het aan de mensen 
 

Gebed 
 

Hemelhoog 352  Jezus’ liefde voor mij 
 

Door mijn God zal 'k strijdend voorwaarts gaan. 

Het is Hij, die onze vijand zal verslaan. 

Ja, 'k zing en prijs; Hij overwon. 

Christus heerst! 

 

Gods overwinning werd een feit, 

zijn volk bevrijdde Hij. 

Zijn woord werd heerlijk werkelijkheid 

de wereld hoort en ziet het: 

 

Door mijn God 

zal 'k strijdend voorwaarts gaan. 



 

Het is Hij, die onze vijand zal verslaan. 

Ja, 'k zing en prijs; Hij overwon. 

Christus heerst! 
 

Johannes 10: 11-18 
 

11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Een 

huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de 
schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de 
kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een huurling en de schapen kunnen 

hem niets schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen 

mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 

16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet 

ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 

17 De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. 

18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer 

terug te nemen - dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.' 
 

Preek 
 

Gezang 442: Jezus, ga ons voor 
 

1. Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 
2. Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt, 
is het rechte pad. 
 
3. Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 



 

dat ons troost en richt. 
 
4. In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 
 

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. 
 

Hemelhoog 687 Maak ons tot een stralend licht  
 

Maak ons tot een stralend licht 
voor de volken, 
een stralend licht 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
Maak ons tot een woord 
van hoop voor de volken, 
een levend woord 



 

voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 
 
Maak ons tot een zegening 
voor de volken, 
een zegening 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 
 
Maak ons tot een vrolijk lied 
voor de volken, 
een lied van dank 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt 
voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 
 
En bouw uw koninkrijk 
in de volken, 
uw wil geschied' 
in de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard'! 
 

Zegen 
 

Volgende viering: 
26 April 2020, Huiskamer viering, 10.00 uur: kand. Mw. M. Gehrels, A’dam 
 
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/

