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Muziek intermezzo  
 

Welkom 
 

Gezang 460: 1, 2, 3  Loof de Koning, heel mijn wezen 
 

1. Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 
2. Looft Hem als uw vaadren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
 
3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 

Stil gebed, Votum, Groet 
 

Gezang 250: 1, 2, 4  Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods 
 

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. 
 
4. Hoor, Heilge Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 
 

Gebed 
 

Sela  Heer, wij kijken omhoog 
 

Heer, we kijken omhoog en denken aan U. 
U was hier bij ons en waar bent U nu? 
U lijkt soms zo ver te zijn. 
 
Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht. 
U heerst overal, bij dag en bij nacht; 
van nu tot in eeuwigheid. 
 
Jezus, hoog op de troon: 
U leeft, U straalt als de zon. 
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen. 
U laat ons nooit alleen. 
 
Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar. 
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar. 
Geen mens hoeft alleen te zijn! 
 
Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit. 
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid. 
U zult altijd bij ons zijn. 
 

Woorden die richting geven 
 

Gezang 304: 2, 3  De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast 
 

2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 



 

een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
 
3. De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 
 

Kindermoment 
 

Schat in de akker en kostbare parel 
 

Hemelhoog 417  Weet je dat de Vader je kent ? 
 

Weet je dat de Vader je kent? 

Weet je dat je van waarde bent? 

Weet je dat je een parel bent - 

een parel in Gods hand, 

een parel in Gods hand? 

 

1. Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen, 

je bent een oen; 

ze trekken altijd aan mijn paardestaart, 

ik ben niets waard. 

Nou heb ik weer de ranja omgegooid, 

ik leer het nooit. 

Mijn moeder luister nooit als ik wat zeg. 

'k Heb altijd pech, ik ga maar weg. 

 

Weet je dat de Vader je kent? 

Weet je dat je van waarde bent? 

Weet je dat je een parel bent - 

een parel in Gods hand, 

een parel in Gods hand? 



 

 

2. Ik snap alweer niks van die rare som, 

ik ben zo dom; 

m'n bloes zit onder de spaghetti-mix, 

ik kan ook niks. 

Al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn. 

Al zegt mijn broertje steeds: Wat stout ben jij - 

God houdt van mij, God houdt van mij! 

 

Ik weet dat de Vader me kent. 

Ik weet dat ik van waarde ben. 

Ik weet dat ik een parel ben - 

een parel in Gods hand, 

een parel in Gods hand. 
 

Gebed 
 

Numeri 11: 4-35 
 

4 Het samenraapsel van vreemdelingen dat met hen meetrok, was onverzadigbaar, en ook 

de Israëlieten begonnen weer te klagen. 'Hadden we maar vlees te eten!' zeiden ze. 5 'We 

verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden, naar de komkommers 

en watermeloenen, de prei, uien en knoflook. 6 We drogen uit, we zien nooit iets anders 

dan dat manna.' 7 (Het manna leek op korianderzaad maar had de kleur van balsemhars. 

8 Ze verzamelden het overal in de omtrek, maalden het met een handmolen of stampten 

het fijn in een vijzel, kookten het in een pot en maakten er koeken van. Die smaakten alsof 

ze in olie gebakken waren. 9 Wanneer het kamp 's nachts door de dauw bedekt werd, 

daalde ook het manna erop neer.) 10 Mozes hoorde hoe alle families bij de ingang van hun 

tent zaten te klagen. Toen de HEER in hevige woede ontstak, maakte Mozes zich kwaad.  

11 Hij vroeg de HEER: 'Waarom doet u uw dienaar dit aan? Bent u mij zo weinig genegen, 

dat u mij de last van heel dit volk te dragen geeft? 12 Ben ik soms zwanger geweest van dit 

volk, heb ik het ter wereld gebracht? En dan wilt u mij gebieden om het in mijn armen te 

dragen, zoals een voedster een zuigeling draagt, en het zo naar het land te brengen dat u 

zijn voorouders onder ede beloofd hebt? 13 Ze komen bij mij klagen dat ze vlees willen. 

Maar waar haal ik voor dit hele volk vlees vandaan? 14 Ik alleen kan de last van dit hele volk 

niet dragen, dat is te zwaar voor mij. 15 Als u mij dit werkelijk wilt aandoen, dood me dan 

liever meteen. Dan blijft verdere ellende mij tenminste bespaard.' 16 De HEER antwoordde 

Mozes: 'Breng zeventig van de oudsten van Israël bijeen van wie je weet dat ze hun taak als 



 

opzichter van het volk goed vervullen, en laat hen naar de ontmoetingstent komen om zich 

daar bij je te voegen. 17 Ik zal neerdalen om daar met jou te spreken, en een deel van de 

geest die op jou rust zal ik op hen overdragen. Dan kunnen zij samen met jou de last van het 

volk dragen en hoef je dat niet langer alleen te doen. 18 En tegen het volk moet je zeggen: 

"Zorg ervoor dat u morgen rein bent, dan krijgt u vlees te eten. U hebt immers bij de HEER 

geklaagd dat u geen vlees hebt en dat u het in Egypte zo goed had? Welnu, de HEER zal u 

vlees geven - en vlees eten zult u! 19 Niet zomaar één dag, niet twee dagen, niet vijf of tien 

of twintig dagen, 20 maar een volle maand, tot het u de neus uit komt en u er misselijk van 

wordt. Want u hebt de HEER, die in uw midden is, geminacht door erover te klagen dat u uit 

Egypte bent weggegaan."' 21 Mozes zei: 'Ik heb hier een volk van zeshonderdduizend 

mensen bij me, en u zegt dat u hun vlees zult geven en dat ze daar een volle maand van 

zullen eten? 22 Hoe zouden er ooit genoeg schapen, geiten en runderen voor hen kunnen 

worden geslacht? Zelfs als alle vissen van de zee gevangen werden, zouden ze daar niet 

genoeg aan hebben.' 23 Maar de HEER antwoordde: 'Schiet de macht van de HEER soms 

tekort? Je zult spoedig zien of ik mijn belofte nakom.' 24 Mozes ging naar buiten en bracht 

de woorden van de HEER aan het volk over. Daarna bracht hij zeventig oudsten van het volk 

bijeen en stelde hen rond de tent op. 25 Toen daalde de HEER af, in de wolk. Hij sprak tot 

Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte, op de zeventig oudsten over. 

Zodra de geest op hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw 

gebeurd. 26 Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de ander Medad, waren in het 

kamp gebleven; ze stonden wel op de lijst van zeventig maar waren niet naar de tent 

gegaan. Zodra de geest op hen rustte begonnen ook zij te profeteren, in het kamp. 27 Een 

jongeman rende naar Mozes toe en zei: 'Eldad en Medad zijn in het kamp aan het 

profeteren!' 28 'Zeg dat ze daarmee ophouden, heer!' zei Jozua, de zoon van Nun, die van 

jongs af aan Mozes' rechterhand was geweest. 29 Maar Mozes zei: 'Denk je soms dat jij 

voor mijn belangen moet opkomen? Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! 

Profeteerde iedereen maar!' 30 Daarop keerden Mozes en de oudsten van Israël naar het 

kamp terug. 31 Toen liet de HEER een wind opsteken, die vanaf de zee kwartels aanvoerde 

en ze boven het kamp liet neervallen. Ze lagen overal rond het kamp, tot op een afstand 

van een dagreis, in een laag van wel twee el dik. 32 Het volk raapte de kwartels op en was 

daar de hele dag en de hele nacht mee bezig, en ook de hele volgende dag. Niemand 

verzamelde minder dan tien ezelslasten. Ze legden ze overal rond het kamp te drogen. 

33 Maar ze hadden het vlees nog niet fijngekauwd of de HEER ontstak in woede tegen het 

volk en bracht het een grote slag toe. 34 Die plaats kreeg de naam Kibrot-Hattaäwa, naar 

het onverzadigbare volk dat daar begraven werd. 35 Van Kibrot-Hattaäwa trok het volk 

verder naar Chaserot, en daar bleven ze een tijdlang.  
 

Psalm 105: 15, 16, 17, 18  God gaf een wolk die hen geleidde 
 

15. God gaf een wolk die hen geleidde, 



 

een vuur in 't duister aan hun zijde. 
Zo trokken zij in vrede voort, 
en steeds heeft God hun wens verhoord. 
Hij zond hun kwakkels in de nood, 
en uit de hemel hemels brood. 
 
16. God laafde hen in dorre streken, 
deed water uit de rotsen breken, 
't werd een rivier en stroomde voort, 
want Hij gedacht zijn heilig woord, 
de trouw die Hij had toegezegd 
aan vader Abraham, zijn knecht. 
 
17. Hij was het die zijn volk bevrijdde, 
zijn uitverkoornen veilig leidde. 
Zo trokken zij het diensthuis uit 
met dans en zang bij trom en fluit, 
en erfden het beloofde land, 
de arbeid van der heid'nen hand. 
 
18. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, 
opdat het altoos Hem zou vrezen, 
zijn wet betrachten en voortaan 
volstandig op zijn wegen gaan. 
Prijs God om al zijn majesteit. 
Hij leidt ons tot in eeuwigheid. 
 

Preek 
 

Gezang 239: 1, 2, 3, 5, 6  Kom Schepper God, o Heilge Geest 
 

1. Kom Schepper God, o Heilge Geest, 
daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 
 
2. Uw naam is Trooster. Gij geleidt, 
o goddelijk geschenk, ons voort, 
o balsem die ons werd bereid, 
o bron van vuur, o levend woord. 
 



 

3. Ontsteek een licht in ons verstand 
en maak tot liefde ons hart bereid, 
geleid met milde vaste hand 
ons zwakke vlees in zekerheid. 
 
5. Weer van ons 's vijands list en nijd, 
en geef ons vrede in plaats van haat, 
opdat wij volgen waar Gij leidt 
en mijden wat de zielen schaadt. 
 
6. Maak ons geloof zo vol en schoon 
dat het de Vader leert verstaan 
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon, 
o Geest van beiden uitgegaan. 
 

Dankgebed en voorbede 
 

Collecte - Mededelingen 
 

Hemelhoog 221  Als de hemel openbreek 
 

Als de hemel openbreekt,  
het huis vervult met vrede, 
zal de adem van uw Geest  
ons met zijn kracht bekleden. 
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan:  
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 
De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op.  
Het vuur laait op, het vuur laait op:  
een vuur van liefde voor God! 
 
Als U heilig vuur ontsteekt,  
als antwoord op ons bidden, 
is de kracht die ons ontbreekt 
aanwezig in ons midden. 
 



 

Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 

Zegen 
 

Muziek intermezzo 
 

Volgende dienst: 
14 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/

