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Thema: ‘Waar een Woord is, is een weg’ 
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Muziek intermezzo  
 

Welkom en mededelingen 
 

Gezang 444  Grote God, wij loven U 
 

1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2. Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle englen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 
 
3. Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Introïtustekst  Mattheüs 18: 20 (NBV) 
 

‘Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.' 
 

Gezang 328: 1  Here Jezus, om uw woord 
 



 

 

1. Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 

Inleiding op het thema TOP 10 verhalen en teksten 
 

Psalm 90: 1 Gij zijt geweest, O Heer, en Gij zult wezen 
 

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
 

Kindermoment 
 

Marcel en Lydia Zimmer:  Groot en geweldig 
 

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 

 

Na na na na na na 

Na na na na na na na    2x 

 

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 

 

Na na na na na na 

Na na na na na na na    4x  
 

Gebed om verlichting met de Geest 
 

Psalm 84: 2-6 (NBV) 
 

2 Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. 3 Van verlangen smacht mijn ziel 

naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. 4 Zelfs de 

mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, 

HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. 5 Gelukkig wie wonen in uw huis, 

gedurig mogen zij u loven. 6 Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de 

wegen naar u. 
 

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. 
 

Handelingen 8: 26-40 (NBV) 
 

26 Een engel van de Heer zei tegen Filippus: 'Ga tegen de middag naar de verlaten weg van 
Jeruzalem naar Gaza.' 27 Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. 
Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de 



 

 

koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in 
Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden 28 en zat nu op de terugweg in zijn 
reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29 De Geest zei tegen Filippus: 'Ga naar die man daar 
in de wagen.' 30 Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, 
waarop hij vroeg: 'Begrijpt u ook wat u leest?' 31 De Ethiopiër antwoordde: 'Hoe zou dat 
kunnen als niemand mij uitleg geeft?' Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te 
komen zitten. 32 Dit was het schriftgedeelte dat hij las: 'Als een schaap werd hij naar de 
slacht geleid; als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open. 33 Hij 
werd vernederd en hem werd geen recht gedaan, wie zal van zijn nakomelingen verhalen? 
Want op aarde leeft hij niet meer.' 34 De eunuch vroeg aan Filippus: 'Kunt u me zeggen 
over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander?' 35 Daarop begon Filippus 
met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als 
uitgangspunt nam. 36 Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch 
zei: 'Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?' 38 Hij liet de wagen 
stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem 
doopte. 39 Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam 
hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. 
40 Filippus kwam terecht in Azotus; van daar reisde hij verder en verkondigde in alle steden 
het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam.  
 

Hemelhoog 420: 2, 4  Heer, leer mij uw weg 
 

2. Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
4. Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 

Preek ‘Waar een Woord is, is een weg’ 
 

Psalm 87: 2, 4  Rahab en Babel zullen u behoren 
 

2. Rahab en Babel zullen u behoren. 



 

 

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 
 
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: "In U zijn al onze fonteinen". 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte – Mededelingen 
 

Jeremia 29: 11  (NBG 51) 
 

11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten 
van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.  
 

Nieuwe liedboek 416  Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar , in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Zegen 
 



 

 

Kids opwekking 69  Uw woord is een lamp voor mijn voet  &  
Opwekking 429  God wijst mij een weg.  (medley) 
 

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 4x 
 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 

Al moet ik door de wildernis, 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan, 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 4x 
 

Muziek intermezzo 
 

Volgende dienst: 
21 juni 2020, Huiskamer viering: 10.00 uur: Dhr. P. Mostert, Henrik-Ido-Ambacht 
Voorbereiding Avondmaal 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/  

https://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 

 


