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Welkom en mededelingen 
 

Evangelische Liedbundel 382  Heer uw licht en liefde schijnen 
 

1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

 

Votum, Groet 
 

Psalm 139: 1, 2, 7  Heer, die mij ziet zoals ik ben 
 

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 
 

Opwekking tot de liefde 
 

Evangelische Liedbundel 226  Heer, ik kom tot U 
 

1. Heer, ik kom tot U, 
neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want, Heer, ik heb ontdekt, 
Dat, als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 



 

 

 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 
2. Heer, kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 

Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 

Gebed 
 

Kindermoment 



 

 

 

Kids opwekking 233  God heeft een plan met je leven 
 

God heeft een plan met je leven,  
je bent hier met een doel. 
Geloof het diep van binnen,  
't is meer dan een gevoel. 
 
Hij doet meer dan je kan bidden,  
Hij is groter dan je denkt. 
Ik weet dat Hij je helpt 
ik weet dat Hij je kent. 
 
Dus stap uit je boot,  
durf op water te lopen. 
Vraag God om hulp en  
de Hemel gaat open. 
 
Wees maar niet bang,  
Hij is altijd bij jou. 
In de storm, in de strijd,  
in een moeilijke tijd: God is trouw. 
 
Halleluja, halleluja  
Halleluja, halleluja  
Halleluja, halleluja  
Halleluja, halleluja  
 

Lucas 10: 25-37 
 

25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik 
doen om het eeuwige leven te beërven? 26 En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet 
geschreven? Hoe leest gij? 27 Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben 
uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw 
verstand, en uw naaste als uzelf. 28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat 
en gij zult leven. 29 Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus: En wie is mijn 
naaste? 30 Daarop hernam Jezus en zeide: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar 
Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen 
gaven en weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten liggen. 31 Bij geval daalde een priester 
af langs die weg; en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. 32 Evenzo ging ook 
een Leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. 33 Doch een 
Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met 



 

 

ontferming bewogen. 34 En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en 
wijn op; en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde 
hem. 35 En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zeide: Verzorg 
hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden, op mijn terugreis. 36 Wie 
van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die in handen der rovers was 
gevallen? 37 Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga 
heen, doe gij evenzo.  
 

Gezang 474  God roept ons broeders tot de daad 
 

1. God roept ons, broeders, tot de daad; 
zijn werk wacht, treedt dan aan 
en weest gereed om elke weg, 
die Hij u wijst, te gaan. 
Wij weten dat, wat komen mag, 
toch hij slechts wint die waagt, 
en wie zich zelve geven wil 
door 't donker vlammen draagt. 
 
2. God roept, en in Hem is de kracht, 
die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
en onze vaart bepaalt. 
Dat Hij ons over grenzen heen 
laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap 
in 't ene, godlijk licht. 
 
3. God roept, en wat de mensen scheidt 
dat zij geen scheiding meer; 
zijn liefde houde ons allen saâm 
en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed', 
toch is het God die wint 
en in een elk die Hem behoort 
het nieuwe rijk begint. 
 

Verkondiging: ‘Van weggeven word je rijker’ 
 

Evangelische Liedbundel 212  Heer, wat een voorrecht 
 

1. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 



 

 

schouder aan schouder in uw wijngaard te staan; 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp die nog schijnt in de nacht. 

 
2. Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, 
dat alleen maakt ons sterk, 
delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp die nog schijnt in de nacht. 

 

Bidden, danken, voorbeden  
 

Collecte – Mededelingen 
 

Nieuwe Liedbundel 416  Ga met God 
 

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 en groet 
 

Johannes de Heer 928  Ga nu heen in vrede 
 

1. Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
Samen met elkaar. 
Aan uw daag'lijks leven, 
uw gezin, uw werk, 
wilt u daaraan geven, 
dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 
2. Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 

Volgende week: 
16 augustus 2020, Kerkdienst: 10.00 uur: Ds. M.J. Zandbergen 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/  
Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,  
Neem dan contact op met: 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 

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

