
Hervormd  
Aalsmeer  
Wijk Oost 

Huiskamer viering                    17 mei 2020 
Ds. M.J. Zandbergen                       10 uur 
‘Roeping - Beeld’ 
Schriftlezing: 1 Korintiers 12: 12-27 (NBV) 
           Matthuës 11: 2-6 (NBV) 
Muziekteam: Latreia band 

 

 

Muziek intermezzo  
 

Welkom 
 

Hemelhoog 629  Heer, ik kom tot U 
 

Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 

 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 

Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; 



 

 

dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde.  2x 
 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Hemelhoog 591: 2, 3, 4  Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep 
 

2 Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep, 
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
 
3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 
 
4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam! 
 

Geloofsbelijdenis 
 

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper van hemel en aarde. 
 
En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 
Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald tot in de hel; 
Op de derde dag weer opgestaan van de doden; 
Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige 
Vader. 
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
 
  



 

 

Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen; 
Vergeving van zonden; 
Wederopstanding van het vlees 
En een eeuwig leven. 
Amen. 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Hemelhoog 16  Als een hert dat verlangt naar water 
 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 

Gebed 
 

1 Korintiërs 12: 12-27 
 

12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid 
vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van 
Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam 
geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk 
of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. 
14 Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. 15 Als de voet 
zou zeggen: 'Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,' hoort hij er dan 
werkelijk niet bij? 16 En als het oor zou zeggen: 'Ik ben geen oog, dus ik hoor 
niet bij het lichaam,' hoort het er dan werkelijk niet bij? 17 Als het hele lichaam 
oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou 
zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? 18 God heeft nu eenmaal alle 
lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. 19 Als ze 
met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam 
zijn? 20 Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één 
lichaam vormen. 21 Het oog kan niet tegen de hand zeggen: 'Ik heb je niet 
nodig,' en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. 22 Integendeel, 



 

 

juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. 
23 De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever 
bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect 24 dan die 
waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons 
lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger 
behandeld worden, 25 zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle 
delen elkaar met dezelfde zorg omringen. 26 Wanneer één lichaamsdeel pijn 
lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld 
wordt, delen alle andere in die vreugde. 27 Welnu, u bent het lichaam van 
Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.  
 

Matthëus 11: 2-6 
 

2 Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, 
stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe 3 met de vraag: 'Bent u 
degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?' 4 Jezus 
antwoordde: 'Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: 5 blinden kunnen 
weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd 
en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt 
het goede nieuws bekendgemaakt. 6 Gelukkig is degene die aan mij geen 
aanstoot neemt.' 
 

Hemelhoog 49: 1  Heer, U door grondt en kent mij 
 

Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
 

Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 



 

 

en U bent voor mij 
en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 
 

Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 

 

Preek 
 

Opwekking 789  Lopen op het water 
 

U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
 En als de golven overslaan, 
 dan blijf ik hopen op uw Naam. 
 Mijn ziel vindt rust, 
 want in de storm bent U dichtbij. 
 Ik ben van U en U van mij. 
 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 
 
 En als de golven overslaan, 
 dan blijf ik hopen op uw Naam. 
 Mijn ziel vindt rust, 
 want in de storm bent U dichtbij. 
 Ik ben van U en U van mij. 
 
  



 

 

Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid.  2X 
 
 En als de golven overslaan, 
 dan blijf ik hopen op uw Naam. 
 Mijn ziel vindt rust, 
 want in de storm bent U dichtbij. 
 Ik ben van U en U van mij. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte - Mededelingen 
 

Hemelhoog 473  Zegen mij 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 

Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 

Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 



 

 

om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 

Zegen 
 

Muziek intermezzo 
 

Volgende dienst: 
17 Mei 2020, Kids praise: 16:30 uur ’s-Middags, via livestream 
21 mei 2020, Hemelvaartsdag: 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
24 Mei 2020, Huiskamer viering: 10 00 uur: Ds. J. de Goei, Amersfoort 
 
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/

