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Thema: Verhalen van Hoop 
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Schriftlezing: Mattheüs 3: 13-16, Handelingen 2: 1-4 (NBV) 
Organist: Theo Griekspoor 
Muziekteam: Latreia 
 

Muziek intermezzo  
 

Welkom 
 

Gezang 477: 1  Geest van hierboven, leer ons geloven 
 

Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

In Memoriam 
 

Gezang 14: 3  De Heer is mijn Herder! 
 

De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 
 

Hemelhoog 391  Breng ons samen 
 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 



 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 
 

Gebed 
 

Hemelhoog 23  Wat hou ik van Uw huis 
 

Wat hou ik van uw huis, 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de HEER. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
HEER van de hemelse legers. 



 

Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij u onder de pannen, God. 
Wonen bij u is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor u. 
 
Gelukkig wie naar u 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
HEER van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij u 
dan duizend dagen zonder u. 
Liever bij u aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
De HEER beveiligt ons, 
eer en geluk zal hij geven, 
hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
HEER van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op u. 
 
Wat hou ik van uw huis. 
 

Kindermoment 
 

De duiven van de kinderen 
 

Kids opwekking 70  Liefde blijdschap vrede 
 

Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw. 
Wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 

 
Het is vaak moeilijk 
om goed te doen. 



 

En echt voor God te leven. 
Daarom heeft de Heer 
als hulp voor ons 
zijn Heil'ge Geest gegeven. 
 

Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw. 
Wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 

 
Waar je ook bent 
of wat je ook doet. 
Hij wil je steeds weer leren. 
Om door je hele doen 
en laten heen 
de Vader te vereren. 
 

Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw. 
Wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 

 
Wanneer Gods Geest 
je leven leidt. 
Dan zul je pas gaan merken. 
Dat zijn aanwezigheid 
je vrede geeft, 
en altijd zal versterken. 
 

Gebed 
 

Genesis 1: 1-2 
 

1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en 
duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 
 

Gezang 247:1  De Geest des Heren heeft 
 

De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 



 

zijn adem uigezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maak één wat is verdeeld. 
 

Genesis 8: 6-12 
 

6 Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht 
open 7 en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. 
8 Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. 9 Maar de duif 
kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem 
terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en 
nam haar weer bij zich in de ark. 10 Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen 
opnieuw los. 11 Tegen de avond kwam ze bij hem terug - met een jong olijfblad in haar 
snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. 12 Weer wachtte 
hij zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug.  
 
 

Gezang 297: 1  Toch overwint eens de genade 
 

Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in 's Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 
 

Mattheüs 3: 13-16 
 

13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 
14 Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: 'Ik zou door u 
gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?' 15 Jezus antwoordde: 'Laat het nu maar 
gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.' Toen 
stemde Johannes ermee in. 16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, 
opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem 
neerdaalde.  
 

Gezang 249: 2, 1  Wij delen in het vuur 
 

2. Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 



 

duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 
1. Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 

Handelingen 2: 1-4 
 

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er 
uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden 
geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen 
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige 
Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest 
werd ingegeven.  
 

Hemelhoog 228: 1, 3  Heer, ik hoor van rijke zegen 
 

1 Heer, ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer. 
Laat ook van die milde regen 
dropp'len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij, 
dropp'len vallen ook op mij. 
 
3 Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan: 
Gij geeft blinden d'ogen weer! 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan. 
Werk in mij met kracht, o Heer! 
Ook in mij, ook in mij, 
werk ook door uw kracht in mij! 
 

Preek 
 

Gezang 118: 1, 2  Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
 

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 



 

Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte - Mededelingen 
 

Gezang 250: 1, 2, 3  Kom, Heilige Geest, Gij vogel God 
 

1. Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 
 
2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
is alle denken, alle doen 
zo leeg en woest, zo dood, als toen 
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 
 
3. Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
geen leven, dan waar Gij het wekt 
in een gemis dat naar U schreit. 
 

Zegen 
 

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'! 



 

 

Muziek intermezzo 
 

Volgende dienst: 
7 juni 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 ds. 
Menno Zandbergen (06-12889809) of Simon Dijkstra 

 

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

