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Muziek intermezzo  
 

Welkom 
 

Opwekking 767  Familie 
 

Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven.  2x 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 



 

Aanvangstekst: Romeinen 8: 38-39 
 

38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, 
heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal 
kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze 
Heer. 
 

Hemelhoog 250  Komt laat ons vrolijk zingen 
 

1. Komt, laat ons vrolijk zingen 
tot God die alles schiep. 
Die bloemen, vissen, vogels 
uit niets tot leven riep; 
met nevels als een sluier 
de groene aarde tooit, 
zijn dauw als vreugdeparels 
over de velden strooit. 
 
2. Die heuvels schiep en dalen, 
waar Hij de aard' betrad, 
die zon en maan en sterren 
tot licht gaf op ons pad. 
Looft Hem dan die de mensen 
tot vreugd' geschapen heeft, 
en die ons onze schulden 
om Jezus' wil vergeeft. 
 
3. O, God die ons in Christus 
een machtig Vader zijt, 
verlos ons van het kwade 
nu en in eeuwigheid. 
Leer ons als kind'ren leven 
en spelen in uw hof, 
en met de eng'len zingen 
uw glorie en uw lof. 
 

Lezing Gebod Gods: Colossenzen 3: 5-17 
 

5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en 
ook hebzucht - hebzucht is afgoderij -, 6 want om deze dingen treft Gods toorn degenen die 
hem ongehoorzaam zijn. 7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 8 maar nu 
moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. 9 Bedrieg elkaar 
niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10 en de nieuwe mens hebt 



 

aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot 
inzicht komt. 11 Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of 
onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. 
12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich 
kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 
13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de 
Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de 
band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15 Laat in uw hart de vrede van Christus 
heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 
16 Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in 
alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest 
u vol genade ingeeft. 17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u 
God, de Vader, dankt door hem.  
 

Psalm 119: 3, 44 
 

3. U dank ik, Heer, in opgetogenheid. 
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, 
U wil ik, die de allerhoogste zijt, 
in alles volgen, niets voor U verhelen. 
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, 
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. 
 
44. Heer, ondersteun mij, geef mij vaste grond, 
laat uw beloften heel mijn leven schragen. 
Beschaam mij niet, ik hoop op uw verbond, 
bevestig mij, dat mij verlossing dage. 
Als Gij mij steunt, zal ik te allen stond 
de vreugde van uw wet in 't harte dragen. 
 

Gebed 
 

Kindermoment 
 

Marcel & Lydia Zimmer:  Groot en Geweldig (kinderlied) 
 

 Na na na na na na 
 Na na na na na na na  2x 
 
God heeft ons zijn woord gegeven 
het begint bij Genesis 
en tot en met Openbaring 
zie je wie en wat Hij is 
’t Is niet altijd even simpel 



 

soms begrijp je ’t niet meteen 
maar zijn liefde klinkt 
door heel de bijbel heen 
 
Hij is groot en geweldig 
goed voor iedereen 
geeft ons elke dag zijn liefde  
Hij is altijd om ons heen 
En wij willen Hem kennen 
elke dag steeds meer  
en wij zullen Hem prijzen 
want Hij is de hoogste Heer 
 
 Na na na na na na 
 Na na na na na na na  2x 
 
God heeft ons zijn trouw bewezen 
dwars door de geschiedenis 
en we mogen gaan ontdekken 
hoe fantastisch goed Hij is 
Hij zal doen wat Hij beloofd heeft 
en Hij laat ons nooit alleen 
Ja, zijn liefde klinkt 
door heel de bijbel heen 
 
Hij is groot en geweldig 
goed voor iedereen 
geeft ons elke dag zijn liefde 
Hij is altijd om ons heen 
en wij willen Hem kennen 
elke dag steeds meer 
en wij zullen Hem prijzen 
want Hij is de hoogste Heer  2x 
 
 Na na na na na na 
 Na na na na na na na  4x 
 

Johannes 14: 15-31 
 

15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie 
een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De 



 

wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem 
wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik 
kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie 
zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je begrijpen dat ik in 
mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21 Wie mijn geboden kent en zich 
eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, 
en ik zal mij aan hem bekendmaken.' 22 Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: 
'Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?' 23 Jezus 
antwoordde: 'Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader 
zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24 Maar 
wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet 
mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. 25 Dit alles zeg ik 
tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de 
Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering 
brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, 
zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28 Jullie 
hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad 
zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29 Ik vertel jullie dit 
nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 30 Ik kan niet lang 
meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen 
macht over mij, 31 maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de 
Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.'  
 

Hemelhoog 214  In bidden en in smeken 
 

1. In bidden en in smeken, 
maak onze harten één. 
Wij hunkren naar een teken, 
o, laat ons niet alleen. 
De Heiland is getreden 
aan 's Vaders rechterhand: 
wij wachten hier beneden 
de gaven van zijn hand. 
 
2. Wijd open staan de deuren, 
nu is de toegang vrij. 
Voor wie verweesd hier treuren 
is Jezus' hulp nabij. 
Al dreigen nog gevaren, 
al wacht ons kruis en strijd, 
de Geest zal ons bewaren, 
de Geest, die troost en leidt. 
 



 

Preek 
 

Hemelhoog 562: 1, 2, 3  Mijn Vader, dank U wel 
 

1. Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent, 
U al mijn gedachten en verlangens kent, 
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent, 
mijn Vader, dank U wel. 
 
2. Ik dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt, 
dat U mij wilt bewaren in de felste strijd, 
voor troost, die U mij geeft in onzekerheid, 
mijn Vader, dank U wel. 
 
3. Ik dank U voor de diepe vrede en de rust, 
voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust, 
ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult, 
mijn Vader, dank U wel. 
 

Dankgebed en voorbede, Stil gebed 
 

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. 
 

Collecte - Mededelingen 
 

Hemelhoog 624  Vreugde, vreugde, louter vreugde 
 



 

1. Vreugde, vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid. 
Schepper, die 't heelal verheugde, 
bron van eeuw'ge vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in 't duister, 
vindt het licht bij U alleen. 
 
2. In de harmonie der sferen 
klinkt een loflied U gewijd. 
Sterren, eng'len, allen eren 
U, de Heer der heerlijkheid. 
Velden, wouden, beken, bergen, 
stromen, zeeën, alles juicht, 
vogels, bloemen en fonteinen, 
't werk dat van uw vreugd getuigt. 
 
3. Duizend lichten, duizend kleuren 
zijn de weerglans van uw pracht; 
daarmee wilt Gij mensen beuren 
uit hun zorgen, uit hun nacht. 
Op een zee van licht en zangen 
voert Gij ons tot U omhoog. 
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen; 
doof niet voor uw licht ons oog. 
 
4. Open nu ook onze ogen 
voor het ware vreugdelicht, 
opdat wij uw Naam verhogen, 
juichend voor uw aangezicht. 
Want in Christus komt Gij nader 
hem, die onder zonde zucht. 
Ieder wilt Gij zijn een Vader, 
die in Jezus tot U vlucht. 
 
5. Wil ons van uw vreugde geven, 
hef ons op tot U omhoog, 
Gever van onsterf'lijk leven, 
die tot ons U nederboog. 



 

Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 
onbevreesd in smart en pijn. 
Laat ons Heer, door uwe liefde 
eeuwig in uw vreugde zijn. 
 

Zegen 
 

De Blessing 
 
De Heer zegent beschermt jou  
Zijn nabijheid geeft Hij  
Genadig is Hij  
De Heer richt Zijn oog op jou  
En geeft vrede 
 
De Heer zegent beschermt jou  
Zijn nabijheid geeft Hij  
Genadig is Hij  
De Heer richt Zijn oog op jou  
En geeft vrede 
 
Amen, amen, amen  
Amen, amen, amen   
 
De Heer zegent beschermt jou  
Zijn nabijheid geeft Hij  
Genadig is Hij  
De Heer richt Zijn oog op jou  
En geeft vrede 
 
Amen, amen, amen  
Amen, amen, amen   
 
Laat Zijn goedheid op jou stralen  
Meer dan duizend generaties  
Jouw familie en jouw kind’ren  
En hun kind’ren, en hun kind’ren    
Zijn nabijheid, gaat voor jou uit  
En komt na jou en is naast jou  
En rondom jou, binnenin jou  



 

Hij is met jou, Hij is met jou    
In de ochtend, in de avond  
In jouw komen en jouw weg gaan  
In jouw huilen, in jouw lachen  
Hij is voor jou, Hij is voor jou 
 
Laat Zijn goedheid op jou stralen  
Meer dan duizend generaties  
Jouw familie en jouw kind’ren  
En hun kind’ren, en hun kind’ren    
Zijn nabijheid, gaat voor jou uit  
En komt na jou en is naast jou  
En rondom jou, binnenin jou  
Hij is met jou, Hij is met jou    
In de ochtend, in de avond  
In jouw komen en jouw weg gaan  
In jouw huilen, in jouw lachen  
Hij is voor jou, Hij is voor jou 
Hij is voor jou, Hij is voor jou 
Hij is voor jou, Hij is voor jou 
Hij is voor jou, Hij is voor jou 
 
Amen, amen, amen  
Amen, amen, amen   
Amen, amen, amen  
Amen, amen, amen   
 

Muziek intermezzo 
 

Volgende dienst: 
31 Mei 2020, Pinkster 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 ds. 
Menno Zandbergen (06-12889809) of Simon Dijkstra 

 

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

