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Muziek intermezzo  
 

Welkom 
 

Psalm 24: 1  De aarde en haar volheid zijn 
 

De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Opwekking 796  Bouw uw koninkrijk 
 

Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 
 
Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 



 

 
 Bouw uw koninkrijk. 
 Zet het kwaad te kijk. 
 Toon uw sterke hand. 
 Kom, herstel ons land. 
 Vul uw kerk met vuur. 
 Win dit volk terug. 
 Heer, dat bidden wij 
 tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons. 
 
 Bouw uw koninkrijk. 
 Zet het kwaad te kijk. 
 Toon uw sterke hand. 
 Kom, herstel ons land. 
 Vul uw kerk met vuur. 
 Win dit volk terug. 
 Heer, dat bidden wij 
 tot uw koninkrijk verschijnt. 2x 
 

Gebed 
 

Handelingen 1: 1-14 
 

1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, 
2 vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de 
apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 
3 Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende 
veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van 
God. 4 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: 'Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf 
daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in 
vervulling zal gaan. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt 
met de heilige Geest.' 6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: 'Heer, gaat u dan 



 

binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?' 7 Hij antwoordde: 'Het is niet 
jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het 
ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest 
over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel 
Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.'  9 Toen hij dit gezegd had, werd hij 
voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 
10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er 
opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie 
naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op 
dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.' 12 Daarop 
keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, 
op een sabbatsreis afstand. 13 Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het 
bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en 
Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en 
Judas, de zoon van Jakobus. 14 Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen 
met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.  
 

Psalm 97: 1, 5, 6  Groot Koning is de Heer 
 

1. Groot Koning is de Heer. 
Volken, bewijst Hem eer, 
breek uit in jubel, aarde, 
nu Hij de macht aanvaardde. 
De landen wijd en zijd 
zijn in zijn naam verblijd. 
Op recht en op gericht 
heeft Hij zijn troon gesticht. 
in de verborgenheid. 
 
5. Gij die God liefhebt, haat 
hetgeen Hem tegenstaat. 
Hij heeft zijn hart ontsloten 
voor al zijn gunstgenoten. 
Hij redt u uit de hand 
van die u overmant; 
uw leven is bewaard 
bij Hem die heerst op aard; 
de Heer strijdt aan uw kant. 
 
  



 

6.Gods heil, Gods glorie staat 
licht als de dageraad 
reeds voor het oog te gloren 
van wie Hem toebehoren. 
En vreugde van de Heer 
stroomt in hun harten neer. 
Gij die rechtvaardig zijt, 
weest in de Heer verblijd. 
Zijn naam zij lof en eer! 
 

Hebreeën 4: 14-16 
 

14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de 
Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15 Want de 
hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat 
hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is 
tot zonde. 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar 
we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.  
 

Hemelhoog 212  De hemel juicht 
 

De hemel juicht 
tot eer van de verrezen Heer. 
En alles buigt 
voor de schoonheid van de Heer. 
 
In eeuwigheid zal Hij 
het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij 
uit eerbied voor Gods Zoon. 
 
Kom zing met mij 
tot eer van de verrezen Heer. 
Hij kocht ons vrij 
met zijn leven en zijn eer. 
 
In eeuwigheid zult Gij 
het Lam zijn op de troon. 
En daarom knielen wij 
uit eerbied voor Gods Zoon. 
 

Preek 



 

 

Psalm 103: 2, 8, 9  Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt 
 

2. Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 
dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort. 
 
8. Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven, 
Hij heerst als koning over al het leven. 
Looft engelen, zijn hoge majesteit, 
krachtige helden, die aan alle oorden 
als boden meldt zijn goddelijke woorden, 
Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd. 
 
9. Laat heel het machtig koninkrijk des Heren 
zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
Komt allen tot de lof des Heren saam. 
Lof zij den Heer in hemel en op aarde, 
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte - Mededelingen 
 

Hemelhoog 679  Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, 
vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid 
bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 



 

laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 
 
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 
 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar 
wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 
 

Zegen 
 

Muziek intermezzo 
 

Volgende dienst: 



 

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/

